


 

 خلص  امل

هذا سمح٨م شمدور ُم٤مدشمف طمقل صمالصم٦م حم٤مور رئٞمس٦م هل: طمٞم٤مة اسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمدُمِمن٘مل 

، شاًم٘مقاقمد احلسن٤من ذم عقمنراأ  ا اًم٘منر ن»اعمتقرم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وصمامن ُمئ٦م، ويمت٤مسمف 

وُمٜمٝمجنف ذم هنذا اًمٙمتن٤مأذ عض   نن٤ما اًمب٤مطمن٨م ذم اعمحنقر إول: سمٕمنض اعمٕمٚمقُمنن٤م  

ره٤م  طمد ممـ ؾمب٘مف ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمف، سمٕمْمٝم٤م يتٕمٚمنؼ ذم اعمٝمّٛم٦م ذم طمٞم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر، مل يذيم

ٍمه، نؾمٜم٦م ووم٤مشمف، و ظمرى ذم شمالُمٞمذه وُمِم٤مخيف، وصم٤مًمث٦م ذم ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم  سمٜم٤مء قمن

وذم اعمحقر اًمث٤مين: يمِمػ اًمٜم٘م٤مأ قمـ ُُم١مًَمنػ ٟمحنقي ُمٝمنؿ ُمنـ ُم١مًمٗمن٤م  هنذا اًمٕمن٤ممل 

ظمريـ، و و ن  ذم اجلٚمٞمؾ، مل يذيمره  يْم٤ًم  طمند ممنـ يمتن٥م قمٜمنف ُمنـ اعمت٘مندُملم واعمتن٠م

اعمحقر اًمث٤مًم٨م:  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ًمٞمس جمنرد ُم٘منرف ومحسن٥م، وعٟمنام هنق ٟمحنقي ُمٕمتنؼم، 

وُمّمٜمػ سم٤مرع ًمف ُمٜمٝم٩م يستحؼ اًمٙمِمػ قمنـ ُمٕم٤معمنف، عض طمن٤مول  ن ينرسمط سمنلم ـمنرذم 

اًمٜمحق اًمٜمٔمري ُمٜمٝمام واًمتٓمبٞم٘مل، و ن ُيٜمّبف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ عمم  مهٞم٦م اًمٜمحق ذم ومٝمؿ ُمٕمن٤مين 

   بط ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمريذاًم٘مر ن، و مهٞم٦م اًم٘مر ن ذم

 ُم٤م ُمـ طمٞم٨م اخلٓم٦م وم٘مد اىمتْم٧م  ن شمٙمقن قمغم صمالصمن٦م ومّمنقل، درؾمن٧م ذم إول  

ُمٜمٝم٤م: طمٞم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر ذم ُمبحثنلم، ودرؾمن٧م ذم اًمٗمّمنؾ اًمثن٤مين: اًمٙمتن٤مأ ذم ُمبحثنلم 

 يْم٤ًم،ذ ودرؾم٧م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ُمنٜمٝم٩م اسمنـ اًمٜمجن٤مر ذم يمت٤مسمنف، ذم صمالصمن٦م ُمب٤مطمن٨م، 

متٝمٞمد، ويٕم٘مبٝم٤م ظم٤ممت٦م ضيمر  ومٞمٝم٤م ُم٤م شمقصٚم٧م عًمٞمف ُمنـ اًمٜمتن٤مئ٩م ويسبؼ ضًمؽ ُم٘مدُم٦م، و

 واحل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦مذ

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ، وهق اهل٤مدي عمم ؾمقاء اًمسبٞمؾذ

 



 

 املقدمة

احلٛمد هلل رأ اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالا قمغم ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وقمغم  ًمف 

 وسمٕمدذ ،وصح٤مسمتف  مجٕملم

ٞمنقا، ينرون  ن اًمٜمحنق اًمٕمنري ٓ  اًمن٧م سمنف طم٤مضمن٦م عمم وم٢من يمثػمًا ُمـ  هؾ اًمٕمٚمنؿ اًم

نـ ـم٤مًمَبنف ُمنـ طمٗمنِظ ىمقاقمنده، و نبط  ؾمبؽ ُمق ققم٤مشمف ذم سمقشم٘م٦م ُمنٜمٝم٩م قمٚمٛمنل يٛمٙم 

ُد سمنؿمقارِ  ا سمف اعمرُء ًمسن٤مَٟمف، ويسند  ف سمٜم٤مَٟمنف، قمنغم يمثنرة ُمن٤م ده،  و قمغم إىمؾ  بط ُم٤م ي٘مق 

٤مهر َ ن هنذا إُمنر َػ ومٞمف ُمٜمذ صدر اإلؾمنالا إول عمم يقُمٜمن٤م هنذا، واًمٔمنيُمت٥م وصٜمّ 

يم٤من يِمٖمؾ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م إوائؾ  يْم٤ًم، ًمذا يمثر  ذم ضًمؽ اعمّمٜمٗم٤م ، وشمٜمققمن٧م ومٞمنف 

 اعم١مًمٗم٤م ، وشمب٤ميٜم٧م ذم ضًمؽ ُمٜم٤مه٩م اعمٓمقٓ  ُمٜمف واعمختٍما ذ

وٓ  اًم٧م إي٤ما شمٓم٤مًمٕمٜم٤م سمام هق ضمديد ُمـ  صم٤مر قمٚمامء  ُمتٜم٤م إوائنؾ ذم هنذا اًمبن٤مأ 

رس ناًمٜمحق اًمٕمري سمٓمري٘م٦م شمٙمقن  ىمرأ ًمٚمٗمٝمؿ، و ي ُمـ اًمٕمٚمؿ، ممـ طم٤موًمقا  ن يٕمر قا

ذم احلٗمظ، شمٜم٤مؾم٥م اًمٗمٓمرة اًمبنمي٦م اًمتل متٞمؾ عمم اًمبس٤مـم٦م وقمدا اًمتٕم٘مٞمد، وهنؿ ـم٤مئٗمن٦م 

ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ اختذوا ُمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ؾمبٞماًل هلؿ ًمٕمنرض ُمق نققم٤م  هنذا 

اًمدُمِمن٘مل، اًمٕمٚمؿ اجلٚمٞمؾ، اًمذي حيت٤مضمنف يمنؾ ـم٤مًمن٥م قمٚمنؿ، ويمن٤من ُمنٜمٝمؿ اسمنـ اًمٜمجن٤مر 

( اًم٘مقاقمد احلس٤من ذم عقمنراأ  ا اًم٘منر ناعمتقرم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وصمامن ُمئ٦م، ذم يمت٤مسمف )

اًمذي ٓ يزال خمٓمقـم٤ًم عمم اًمٞمنقا، عض اٟمٓمٚمنؼ ومٞمنف اسمنـ اًمٜمجن٤مر ذم شمٕمٚمنٞمؿ ىمقاقمند اًمٜمحنق 

رومٞم٦م، ُمنـ ظمنالل اًم٘منر ن، وُمنـ ناًمرضوري٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، ويمذا سمٕمنض ُمسن٤مئٚمف اًمّمن

هنل ؾمنقرة اًمٗم٤محتن٦م، وهنل حم٤موًمن٦م ٟم٤مضمحن٦م وُمتٛمٞمنزة ومنٞمام ظمالل  ؿمٝمر ؾمقرة ومٞمف  ٓ و

 رى، ٕهننن٤م رسمٓمنن٧م سمننلم ضمنن٤مٟمبل اًمٜمحننق اًمٜمٔمننري ُمٜمننف واًمتٓمبٞم٘مننل، وٓ ؿمننّؽ  ن هننذه 

اًمٓمري٘من٦م شمِمننٕمر ـم٤مًمنن٥م اًمٕمٚمنؿ سم٠ممهٞمنن٦م اًمٜمحننق ًمٗمٝمنؿ ُمٕمنن٤مين اًم٘مننر ين، وشمتنٞم  ًمننف ومرصنن٦م 

 ًمٚمقىمقا قمغم  ُمثٚم٦م يمثػمة ومّمٞمح٦م وُمتٜمققم٦مذ



 

ت٣م ُمٜمل هذه اًمقىمٗم٦م> ًمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مأ قمٜمف، قمَٚمف ًمذا  صم٤مر اهتامُمل هذا اًمٙمت٤مأ واىم

 يٙمقن ُمٜم٤مَرَة هداي٦م ًم٘م٤مصدي ومٝمؿ ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمريذ

هذا ُمـ طمٞم٨م  مهٞم٦م هذا اعمق قع، وؾمب٥م اًمٙمت٤مسمن٦م ومٞمنف،  ُمن٤م اعمّمن٤مدر اًمتنل سُمٜمٞمن٧م 

اًمذي هق ُمٞمدان اًمبح٨م، وسمٕمنض ُمن٤م  شاًم٘مقاقمد احلس٤من»ُمٜمٝم٤م ُم٤مدشمف ومٙم٤من ذم ُم٘مدُمتٝم٤م 

اسمننـ اًمٜمجنن٤مر اعمخٓمقـمنن٦م إظمننرى، ووم٤محتنن٦م اإلقمننراأ  وىمٗمنن٧م قمٚمٞمننف ُمننـ ُم١مًمٗمنن٤م 

ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل، وعقمراأ  ا اًمٙمت٤مأ ٓسمـ اعمٜمٗمٚمقـمل، وسمٕمنض يمتن٥م اًمنؽماضمؿ، ويمتن٥م 

 وهمػمه٤مذ ،اًمٜمحق

ويم٤من ُمـ دواقمل هذا اًمبح٨م  ن  ىمػ قمغم مجٞمع ُم٤م ضيمرشمنف ومٝمن٤مرا اعمخٓمقـمن٤م  

د واًمِمنٙمر، رس اهلل زم اًمقىمنقا قمنغم  يمثرهن٤م، ومٚمنف احلٛمننُمـ يمت٥م عقمراأ اًمٗم٤محتن٦م، ومٞمن

 وشمبٞمٜم٧م زم ذم ضًمؽ سمٕمض احل٘م٤مئؼ َ صمبُتٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤مذ

 ُم٤م ُمـ طمٞم٨م ظمٓمتف وم٘مد اىمتْم٧م  ن شمٙمقن قمنغم صمالصمن٦م ومّمنقل، درؾمن٧م ذم إول 

ُمٜمٝم٤م طمٞم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر ذم ُمبحثلم، ظمّمّم٧م إول ُمنٜمٝمام ٓؾمنٛمف، وُمقًمنده وٟمِمن٠مشمف، 

 ذوُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وظمّمّم٧م اًمث٤مين ًمِمٞمقظمف وشمالُمٞمذه، وووم٤مشمف و صم٤مره

ودرؾمنن٧م ذم اًمٗمّمننؾ اًمثنن٤مين اًمٙمتنن٤مأ ذم ُمبحثننلم  يْمنن٤ًم، ظمّمّمنن٧م إول ُمننٜمٝمام 

ًمقصننػ اًمٙمتنن٤مأ، وشمقصمٞمننؼ قمٜمقاٟمننف، وٟمسننبتف، و ؾمننب٤مأ شم٠مًمٞمٗمننف، وظمّمّمنن٧م اًمثنن٤مين 

 عمق ققم٤مشمف، وُمّم٤مدره، وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦مذ

ودرؾمنن٧م ذم اًمٗمّمننؾ اًمث٤مًمنن٨م ُمننٜمٝم٩م اسمننـ اًمٜمجنن٤مر ذم يمت٤مسمننف، ذم صمالصمنن٦م ُمب٤مطمنن٨م، 

اسمـ اًمٜمج٤مر ذم قمرض ُم٤مدة اًمٙمت٤مأ، وسمٞمن٤من  سمنر   ظمّمّم٧م إول ُمٜمٝم٤م ًمبٞم٤من  ؾمٚمقأ

وظمّمّم٧م اًمث٤مين عمقىمػ اسمنـ اًمٜمجن٤مر ُمنـ اًمِمن٤مهد اًمٜمحنقي واقمنتامد  ،ؾمام  ُمٜمٝمجف

اًمدًمٞمؾ، وظمّمّم٧م اًمث٤مًم٨م: ًمٚمٛمقا ٟم٦م سملم ُمٜمٝم٩م اسمـ اًمٜمجن٤مر وُمن٤م يمن٤من ُمثٚمنف ذم سم٤مسمنف، 

 وسمٕمض اعمالطمٔم٤م  قمغم ُمٜمٝمجفذ



 

شمتٕمٚمنؼ  سمٙمتن٥م عقمنراأ ويسبؼ ضًمؽ ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد  ضيمر  ومٞمف ُمٕمٚمقُم٤م  ُمٝمٛمن٦م 

اًمٗم٤محت٦م، صمؿ يٕم٘م٥م ضًمؽ يمٚمف ظم٤ممت٦م ضيمر  ومٞمٝم٤م ُم٤م شمقصٚم٧م عًمٞمف ُمـ اًمٜمتن٤مئ٩م واحل٘من٤مئؼ 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦مذ

وٓ يٗمننقشمٜمل هٜمنن٤م وىمبننؾ اخلتنن٤ما  ن   ضمننل ظمنن٤مًمص ؿمننٙمري  وشم٘مننديري عمم إ  

إؾمت٤مض اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن سمـ عسمراهٞمؿ اًمٕم٤ميد، رئٞمس حترير اعمجٚم٦م، وٟم٤مئبف إؾمت٤مض ؾمن٤ممل 

ٕمننامري، واًمننديمتقر ظم٤مًمنند سمننـ يقؾمننػ اًمقاصننؾ، ُمنندير اًمتحريننر ، قمننغم سمننـ صنن٤مًم  اًم

ضمٝمقدهؿ ذم ٟمنم هذا اًمبحن٨م ذم جمٚمنتٝمؿ اًمٖمنراء، وعمم اعمحٙمٛمنلم اًمٙمنريٛملم قمنغم ُمن٤م 

 سمدي٤مه ُمـ ُمٚمحقفم٤م  ىمٞمٛم٦م، وسمقدي  ن  ؾمجؾ هٜم٤م ُم٤م ضمن٤مء ذم ُم٘مدُمن٦م شم٘مرينر اعمحٙمنؿ 

اسمنـ اًمٜمجن٤مر )ؾمقا سمنن اـمٚمٕم٧ُم قمغم اًمبح٨م اعمق»إول، ومٝمل ؿمٝم٤مدة  قمتز هب٤م عض ي٘مقل: 

( دراؾمنن٦م ُمٜمٝمجٞمنن٦م ٟم٘مدينن٦م :اًمدُمِمنن٘مل ويمت٤مسمننف اًم٘مقاقمنند احلسنن٤من ذم عقمننراأ  ا اًم٘مننر ن

وم٠مًمٗمٞمتف سمحث٤ًم قمٚمٛمٞمن٤ًم سمنذل ومٞمنف صن٤مطمبف ضمٝمندًا وا نح٤ًم، وقمن٤مد ومٞمنف عمم ُمّمن٤مدر  صنٞمٚم٦م 

خمٓمقـم٦م وُمٓمبققم٦م، يمام متّٞمز سم٤مًمتقصمٞمؼ اًمقاذم اًمذي اؾمتققم٥م اعمس٤مئؾ اًمتل شمّمّدى هلن٤م، 

٤مىمِمن٦م اعمتقا ٟمن٦م، وو نقخ ؿمخّمنٞم٦م اًمب٤مطمن٨م، وشمٕم٘من٥م سمٕمنض  صنح٤مأ يمام متّٞمز سم٤معمٜم

اًمدراؾم٤م  اعمٕم٤مسة، وصح  سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل اٟمتٝمقا عًمٞمٝم٤م  و إوه٤ما اًمتل وىمٕمقا 

ومٞمٝم٤م، وًمٖمتف ؾمٚمٞمٛم٦م ذم اجلٛمٚم٦مذ واٟمتٝمك اًمبح٨م عمم ٟمت٤مئ٩م وا ح٦م ُمنـ اعم٘مندُم٤م  اًمتنل 

 شذقم٘مده٤م، وٟمِمجٕمف قمغم حت٘مٞمؼ اًمٜمّص اًمذي درؾمف

ؾم٠مل  ن جيٕمؾ قمٛمكم هذا ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمنريؿ، و ن يٜمٗمنع سمنف ـمنالأ هذا واهلل  

 اًمٕمٚمؿ و هٚمف، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم  ًمف وصح٤مسمتف  مجٕملمذ
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٤م ُمنـ ظمّمقصنٞم٦م ُمٕمٚمقُمن٦م، اقمتٜمك قمٚمامء إُم٦م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمسنقرة اًمٗم٤محتن٦م> عمن٤م هلن

وم٠مومردوا هل٤م قمنما  اًمٙمت٥م، ًمتٗمسػم  هي٤م، ودمقيند طمروومٝمن٤م، وسمٞمن٤من ُمقا نع اًمبالهمن٦م 

، ومٞمٝم٤م، وُم٤م هل٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ، ويم٤من ًمٚمٜمح٤مة وُمٕمري اًم٘مر ن ؾمٝمؿ واومر ذم هنذا اخلنػم

عض وىمٗم٧م قمغم مجٚم٦ٍم ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ىمد ُ ومرد  إلقمراأ هذه اًمسقرة اعمب٤مريم٦م، وصنؾ 

، وطمٔمل سم٤مًمتح٘مٞمؼ واطمد وم٘مط، ومٞمام  قمٚمؿ، وىمد طم٤موًم٧م ذم هذه اًمدراؾمن٦م عًمٞمٜم٤م سمٕمْمٝم٤م

٤مدة، ورشمبتٝم٤م شمرشمٞمب٤ًم  ُمٜمٞمن٤ًم، ضيمر ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م  قمٜمٝم٤م، سمٖمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ واإلوم

 :  لوه

ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمنػ سمنـ يقؾمنػ سمنـ حمٛمند سمنـ قمنكم   

، (هنن;82 : )سمـ اًمٚمبن٤مد، اعمقصكم، اًمبٖمندادي، اًمِمن٤مومٕمل، ٟمزينؾ طمٚمن٥م، يٕمنرا سمن٤م

 ُمٗم٘مقدةذ

ًمإلؾمنٗمرايٞمٜمل، حمٛمند سمنـ حمٛمند سمنـ   ند،   

، ـمبٕم٧م سمتح٘مٞمؼ طمسنـ اًمبندري اًمٜمن٤مدي، دار اًمزيٜمنل ًمٚمٓمب٤مقمن٦م، اًم٘من٤مهرة (هنن8:6: )

، وٟمنم   يْم٤ًم سمتح٘مٞمنؼ: اًمنديمتقر قمٗمٞمنػ قمبند اًمنر ـ، ُمٓمبققمن٤م  ضم٤مُمٕمن٦م :9;8

ٗمنن٧م ذم )آٟمؽمٟمنن٧م( قمننغم سمٞم٤مٟمنن٤م  شمِمننػم عمم  ن اًمننديمتقر ، ووىم ا8:;8اًمػمُمننق  

 

هذا ومْماًل قمـ اًمٙمت٥م اًمتل قمٜمٞم٧م سم٢مقمراأ اًم٘مر ن يم٤مُماًل،  و سمٕمض ؾمقره، ومٝمل يمثنػمة ضمندًا  ومنرد هلن٤م  ظمنل ( 8)

( 577ي يمت٤مسم٤ًم ظم٤مصن٤ًم ؾمنامه )قمٚمنؿ عقمنراأ اًم٘منر ن شم٠مصنٞمؾ وسمٞمن٤من( ي٘منع ذم )وصدي٘مل اًمديمتقر يقؾمػ اًمٕمٞمس٤مو

اذ وًمٚمقىمقا قمغم اعمّمٜمٗم٤م  اًمتنل صنٜمّٗم٧م 2009-هن:862صٗمح٦م، ـمبع ذم دار اًمّمٛمٞمٕمل، ذم اًمسٕمقدي٦م، ؾمٜم٦م

 ، وُم٤م سمٕمده٤مذ 852ذم عقمراأ اًم٘مر ن ىمديٛمٝم٤م وطمديثٝم٤م> يٜمٔمر يمت٤مأ:  قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن شم٠مصٞمؾ وسمٞم٤من ص

ذ ُضيمنر  8/825، ويمِمػ اًمٔمٜمقن 8/527، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم 526-22/528 قمالا اًمٜمبالء  يٜمٔمر: ؾمػم( 2)

 ، حت٧م قمٜمقان )عقمراأ اًمٗم٤محت٦م(ذ واًمّمقاأ ُم٤م  صمبتفذ870ذم يمت٤مأ: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ص 

 ذ 878يٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ( 5)



 

ر ذم ُمٕمٝمند عطمٞمن٤مء اًمنؽما  نحمسـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمػمي، ىمد طم٘م٘مٝم٤م  يْمن٤ًم، وهنل حتن٧م اًمٜمِمن

 سمج٤مُمٕم٦م  ا اًم٘مرى، سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦مذ 

اسمـ اعمٜمٗمٚمقـمل، وزم اًمديـ  سمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ   د سمـ   

اعمٕمننروا سمنن٤مسمـ اعمٜمٗمٚمننقـمل، اًمِمنن٤مومٕمل،  عسمننراهٞمؿ سمننـ يقؾمننػ اًمٕمننثامين اًمننديب٤مضمل،

، ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م خمتٍمة ضمدًا ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهرين٦م سمدُمِمنؼ حتن٧م (هنن966: )

( ورىم٤م ، ظمٓمٝم٤م ىمديؿ ورديء ضمدًا، قمٜمدي صنقرة ُمٜمٝمن٤م، :(، شم٘مع ذم )5288رىمؿ )

وُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م  ظمنرى شم٤مُمن٦م ذم اعمٙمتبن٦م اًمٔم٤مهرين٦م  يْمن٤ًم، حتن٧م قمٜمنقان )عقمنراأ اًمتٕمنقض 

مل يٕمنرا  ( ورىم٦م، قمٜمدي صنقرة ُمٜمٝمن٤م  يْمن٤ًم،25(، شم٘مع ذم )8:02، رىمؿ )واًمٗم٤محت٦م(

اعمٗمٝمرا ُم١مًمٗمٝم٤م، وسمٕمد ُمزيد ُمـ اًمبح٨م واًمت٘ميص، شمبلّم زم، سمٗمْمؾ اهلل،  هن٤م اًمٜمسنخ٦م 

، تٍمة قمٜمٝمن٤مذ وهنل ٟمسنخ٦م ضمٞمندة وشم٤مُمن٦منإصؾ ُمـ هذا اًمٙمت٤مأ، و ن إومم خمن

 شمستحؼ اًمٕمٜم٤مي٦م واًمتح٘مٞمؼذ

ٞمػ اًمِمنٞم  اإلُمن٤ما اًمٕمن٤ممل اًمٕمالُمن٦م ؾمنٕمد اًمنديـ شمّمٜم  

اًمتٗمتنن٤م اينذ ُمٜمننف ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ُمتحننػ ـمقسم٘منن٤مي  اي، ذم شمريمٞمنن٤م رىمننؿ ) ُمٜمنن٧م 

، حتٛمؾ اًمقرىم٦م إومم ُمٜمٝم٤م هذا اًمٕمٜمقان، ( ورىم٦م828(، شم٘مع ذم )78;8طمزيٜم٦م د 

وهذه اًمٜمسب٦م، وهنل ٟمسنخ٦م ضمٞمندة وشم٤مُمن٦م، ظمٓمٝمن٤م مجٞمنؾ، وُمْمنبقط سم٤مًمِمنٙمؾ، وسمٕمند 

ٟمّمٝم٤م سمٜمص )وم٤محت٦م اإلقمراأ( اعمت٘مدُم٦م اًمذيمر، شمبلم زم  هنام يمت٤مأ واطمد، وهمندا  ُم٘م٤مسمٚم٦م

 

، وإقمنالا 8/255، وؿمنذرا  اًمنذه٥م 5/882شمٜمٔمر شمرمجتف ذم: ـمب٘من٤م  اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ ىمن٤مب ؿمنٝمب٦م ( 8)

 ذ229/:

( ؾمننٓمرًا، رىمننؿ 28( ورىمنن٦م، ذم يمننؾ صننٗمح٦م )25ُمٜمٝمنن٤م ٟمسننخ٦م شم٤مُمنن٦م ذم اعمٙمتبنن٦م اًمٔم٤مهرينن٦م سمدُمِمننؼ، شم٘مننع ذم )( 2)

 ذ وًمدَي صقرة ُمٜمٝم٤مذ 878، وقمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن 8/622(ذ يٜمٔمر: اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ 8:02)

ُمل سمج٤مُمٕمن٦م  ا اًم٘منرى، رىمنؿ ُمٜمٝم٤م صنقرة ُمٞمٙمروومٚمٛمٞمن٦م ذم ُمريمنز اًمبحن٨م اًمٕمٚمٛمنل وعطمٞمن٤مء اًمنؽما  اإلؾمنال( 5)

 ذ878ذ ًمدي صقرة ُمٜمٝم٤م، ويٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن  (989)



 

إُمر سمح٤مضم٦م عمم ُمزيد ُمـ اًمبح٨م ًمتقطمٞمد اًمٕمٜمقان وعىمرار اًمٜمسب٦م، وٓ ؾمٞمام  ن حم٘منؼ 

)وم٤محت٦م اإلقمراأ(مل يٕمـ هبذا إُمر اًمذي هق ُمـ رضوري٤م  اًمتح٘مٞمؼ، ومٛمٙمثن٧م يقُمن٤ًم 

هلل عمم قمبن٤مرة ذم ٟمنّص اًمٙمتن٤مأ، يم٤مٟمن٧م ؾمنبب٤ًم ذم  ىمّٚم٥م اًمٗمٙمر واًمنقر،، عمم  ن هنداين ا

وىمند اؾمت٘مّمنٞمٜم٤م هنذه اعمسن٤مئؾ ذم يمت٤مسمٜمن٤م اعمنؽمضمؿ »اًمقصقل عمم احل٘مٞم٘م٦م، وهنل ىمقًمنف: 

وُمـ ظمالل اًمٗمٝم٤مرا قمٚمٛم٧م  ن يمت٤مأ اعمٗمتن٤مخ هنق  ،ش )سم٤معمٗمت٤مخ ذم ذخ اعمّمب٤مخ(

٤محتنن٦م  ّن ًمإلؾمننٗمرايلم يمت٤مسمنن٤ًم سمٕمٜمننقان )وم ًمإلؾمننٗمرايٞمٜمل، و ؿمنن٤مر  يمتنن٥م اًمننؽماضمؿ

ٍمي٦م اًمتنل اقمتٛمند قمٚمٞمٝمن٤م ناإلقمراأ سمن٢مقمراأ اًمٗم٤محتن٦م(، صمنؿ عن ٟمسنخ٦م دار اًمٙمتن٥م اعمن

ذ اعمح٘مننؼ اًمٙمننريؿ، حتٛمننؾ هننذا اًمٕمٜمننقان ُمٜمسننقسم٤ًم ًمإلؾمننٗمرايٞمٜمل، يمننام ي٘مننقل اعمح٘مننؼ

وقمٚمٞمف يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل: عّن اًمبٞم٤مٟم٤م  اًمتل حتٛمٚمٝم٤م ورىمن٦م قمٜمنقان ٟمسنخ٦م شمريمٞمن٤م ظم٤مـمئن٦م، مل 

بٜم٤م اًمننديمتقر يقؾمننػ ذم يمت٤مسمننف قمٚمننؿ عقمننراأ يتٜمبننف ًمننذًمؽ اعمٗمٝمرؾمننقن، وٓ صنن٤مطم

، وٓ اعمح٘مؼ اًمٙمريؿ ًمٚمٙمت٤مأذ ودم٥م اإلؿم٤مرة هٜم٤م عمم  ن ُمنـ هنذا اًمٙمتن٤مأ اًم٘مر ن

ٟمسخ٦م  ظمرى سمٕمٜمقان )عقمراأ اًم٘مر ن( ُمٜمسقسم٦م ًمٚمنرا ي، ذم ُمٙمتبن٦م ضمسنؽمسمتل، حتن٧م 

 ذ(، وهق  ُمر شمٜمبف ًمف اعمح٘مؼ اًمٙمريؿ، ضمزاه اهلل ظمػماً 5596رىمؿ )

ـِ    ُمِمن٘مّل ، حُمََٛمند سمن ٓسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمد 

ـِ داود،  نم حم٘م٘م٤ًم نذ وهق ُمق قع هذه اًمدراؾم٦م، وهق ذم ـمري٘مف ًمٚمٜم(هن89:: )َ  َد سم

 عن ؿم٤مء اهللذ

 

، وُمـ هذا اًمٙمت٤مأ ٟمسخت٤من خمٓمقـمت٤من، ُمـ همػم ٟمسب٦م، ذم ُمٙمتب٦م إوىم٤ما سمحٚم٥م 87يٜمٔمر: وم٤محت٦م اإلقمراأ ( 8)

 ذ  يٜمٔمننر: ظمزاٟمنن٦م اًمننؽما  اًمتننل  صنندره٤م ُمريمننز اعمٚمننؽ25/992;2ذ واًمث٤مٟمٞمنن٦م سمننرىمؿ 5;5796/28( 7رىمننؿ )

 ومٞمّمؾذ

 ذ9/28يٜمٔمر: إقمالا ًمٚمزريمكم ( 2)

يٜمٔمنر: وم٤محتن٦م اإلقمنراأ، ُم٘مدُمن٦م اًمتح٘مٞمنؼ، اًمّمنٗمح٦م)ا(ذ واًمٖمرين٥م  ن اعمح٘منؼ مل يٚمحنؼ سم٤مًمدراؾمن٦م صننقرة ( 5)

 اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ هذه اًمٜمسخ٦م، ًمتقصمٞمؼ ضًمؽ، وًمٞمس قمٜمدي صقرة ُمٜمٝم٤مذ

 ذ878يٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ( 6)

 ًمتح٘مٞمؼ، اًمّمٗمح٦م )ل(ذيٜمٔمر: وم٤محت٦م اإلقمراأ، ُم٘مدُم٦م ا( 7)



 

، خل٤مًمد إ هري، ظم٤مًمد سمـ قمبد اهلل سمـ  

 ذهن، خمٓمقط07; ي سمٙمر،   

 قمنكم سمنـ عؾمنٙمٜمدر : ًمٚمؼميمقي، حمٞمل اًمديـ حمٛمد سمـ سمنػم 

ذ ٟمسنننبف عًمٞمنننف  ظمنننل وصننندي٘مل اًمنننديمتقر يقؾمنننػ (ه8:;:  )اعم١ميننندي اًمروُمنننل

(، و ظمنذ قمنغم حم٘منؼ :88-8/889 ) ُمٕمتٛمدًا قمغم اًمٗمٝمرا اًمِمن٤مُمؾ ،اًمٕمٞمس٤موي

مم )ُم٘مدُم٦م اًمتٗمسػم( ًمٚمؼميمقي، قمدا ضيمره ًمنف ذم ُم٘مدُمن٦م حت٘مٞم٘منفذ واحلنؼ  ين رضمٕمن٧م ع

 اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ، ومٚمؿ  ضمد ضيمرًا هلذا اًمٙمت٤مأ ومٞمفذ

، ٟمسبف عًمٞمف اًمب٤مطم٨م حمٛمد (هن7;9: ): ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم،  

ٟم٤مس اًمٕمجٛمل، ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مأ )شمٗمسػم ؾمقرة اًمٜمٍم( ٓسمـ رضم٥م احلٜمنبكم، 

ذ وىمنند شمتبٕمنن٧م هننذا إُمننر سم٤مًمبحنن٨م عض  درضمننف  ننٛمـ ُم١مًمٗم٤مشمننف، ومل يقصّمننؼ ضًمننؽ

، ىمد قمثر قمغم ٟمسخ٦م ظمٓمٞم٦م ُمـ واًمت٘ميص، ومتبلّم زم  ن إ  اًمٙمريؿ عسمراهٞمؿ اًمٞمحٞمك

هذه اعمخٓمقـم٦م، وم٤مشمّمٚم٧م سمف و سمدي٧م رهمبتل ذم احلّمقل قمغم صنقرة ُمٜمٝمن٤م وم٠مرؾمنٚمٝم٤م 

 

هذا اًمٕمٜمقان ُمـ صٜمع اعمٗمٝمراذ ُمٜمف ٟمس  ظمٓمٞم٦م ذم ُمٙمتب٤م  اًمٕم٤ممل، عطمداه٤م ذم ُمٙمتبن٦م ضمقشمن٤م ذم  عم٤مٟمٞمن٤م، رىمنؿ ( 8)

(597.aus.arab 75;( شم٘مع ذم ، )ورىم٤م  ُمٜمسقظم٦م ؾمٜم٦م 8 )هنذ واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم سم٤مريس، 8027

(ذ واًمث٤مًمث٦م: ذم ُمٙمتب٦م  وىمن٤ما اعمقصنؾ ذم اًمٕمنرا،، رىمنؿ 5:-:9(،  ٛمـ جمٛمقع )8(، شم٘مع ذم )9/2588رىمؿ 

نميػ، ن( ورىم٦مذ  ٛمـ جمٛمقعذ وذم ومٝمرا خمٓمقـم٤م  ُمٙمتب٦م اعمسجد اًمٜمبقي اًمن57(، شم٘مع ذم )9/290)سمٙمر/ 

(، 882-8;( ورىم٦م،  ٛمـ جمٛمقع ُمنـ )22(، شم٘مع ذم )89)0:/287عؿم٤مرة عمم وضمقد ٟمسخ٦م ُمٜمف حت٧م رىمؿ )

وسمٕمد اًمرضمقع عمم اًمٜمسخ٦م إصٚمٞم٦م ذم اعمسجد اًمٜمبقي شمبلم  هن٤م ؾم٤مىمٓم٦م ُمنـ  سمٕمد ذخ إ هري٦م خل٤مًمد إ هري،

اعمجٛمقع، وٓ يقضمد ذم ظم٤ممت٦م ذخ إ هرين٦م عٓ قمبن٤مرة )ويٚمٞمنف عقمنراأ اًمٗم٤محتن٦مذذ( وىمند  هنداين  ظمنل ومْمنٞمٚم٦م 

 اًمِمٞم  حمٛمد اًمّم٤مٟمع، رئٞمس ىمسؿ اعمخٓمقـم٤م  ذم اعمٙمتبن٦م ٟمسنخ٦م ُمّمنقرة ُمنـ هنذا اعمجٛمنقع، ضمنزاه اهلل ظمنػمًاذ 

،  وقمٚمنؿ عقمنراأ اًم٘منر ن 8600، وومٝمرا خمٓمقـم٤م  اعمسجد اًمٜمبقي شمسٚمسؾ 8/789يٜمٔمر: اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ 

 ذ872

 ذ 875يٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ( 2)

 ذ86يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمقرة اًمٜمٍم ص ( 5)

 ُمٗمٝمرا خمٓمقـم٤م  ذم ُمٙمتب٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز سم٤مًمري٤مض، حم٥ّم ًمٚمؽما ، وُمـ  هؾ اًمٕمٚمؿذ( 6)



 

عزّم ُمِمٙمقرًا، وٟمٔمر  ومٞمٝم٤م ومقضمدهت٤م ىمد قمٜمٞم٧م سمتٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وًمٞمس سم٢مقمراهب٤م، 

ُم١مًمٗمٝمن٤م، سمٞمند  هنن٤م حتٛمنؾ ذم ـمٞم٤مهتن٤م ُمن٤م ينرضم   وهل ظم٤مًمٞم٦م ُمنـ اًمٕمٜمنقان، واًمٜمسنب٦م عمم

ُمـ  صح٤مسمٜم٤م  وىمد طمٙمك اسمـ قم٘مٞمؾ: » ٟمسبتٝم٤م عمم اسمـ رضم٥م احلٜمبكم، ُمـ ضًمؽ ىمقًمف

وهنق ىمنقل ُم٤مًمنؽ و  ند واظمتن٤مره ـم٤مئٗمن٦م ُمنـ » ، وىمقًمف: شعمج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضًمؽ

 ، ومٝمننذا يٕمٜمننل  ّن اعم١مًمننػ طمٜمننبكمشواسمننـ قم٘مٞمننؾ حم٘م٘مننل  صننح٤مسمٜم٤م يمنن٤مسمـ ؿمنن٤مىمال

اعمذه٥م، صمؿ عّن اسمـ رضم٥م ُمـ قم٤مدشمف عضا ُم٤م ضيمر احلٜم٤مسمٚمن٦م ي٘منقل:  صنح٤مسمٜم٤مذ عض ىمن٤مل ذم 

وضًمنؽ َ ّن  صنح٤مسمٜم٤م يمن٤مٟمقا »ذذ يمت٤مسمف ضيؾ ـمب٘م٤م  احلٜم٤مسمٚم٦م، ذم شمرمجن٦م اسمنـ قم٘مٞمنؾ هنذا 

 ذشيٜم٘مٛمقن قمغم اسمـ قم٘مٞمؾ شمردده قمغم اسمـ اًمقًمٞمد

ٟمنن٤م حمٛمنند سمننـ  ظمؼم»وُمننـ ضًمننؽ ىمقًمننف ذم اًمٗمننـ اًمراسمننع ُمننـ يمت٤مسمننف شمٗمسننػم اًمٗم٤محتنن٦م: 

، وحمٛمد سمـ عؾمامقمٞمؾ هذا ُمـ ؿمٞمق  اسمنـ ش ٟم٤م  سمق اًمٖمٜم٤ميؿذذ عؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري

اسمـ رضم٥مذ وقمٚمٞمف وم٢مضا شمرضم   ن هذا اعمخٓمقط ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم ومٕماًل، ومٝمنق ًمنٞمس 

 ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م، وعٟمام ذم شمٗمسػمه٤م، وًمذا خيرج ُمـ دائرة اهتامُمٜم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦مذ

  ن هذا اعمخٓمقط مل حي٘مؼ سمٕمد، طمس٥م قمٚمٛمل، وهق ضمندير ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م عمم

 سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م وآهتاماذ

 

هننذ يٜمٔمنر: اًمنذيؾ قمنغم ـمب٘من٤م  احلٜم٤مسمٚمن٦م 785ؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ   ند اًمبٖمندادي،   هق قمكم سمـ قم٘مٞم( 8)

 ذ8/588

 ذ5يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، ٓسمـ رضم٥م، خمٓمقط، ص ( 2)

هق  سمق عؾمح٤م، عسمراهٞمؿ سمـ   د سمـ قمٛمر سمـ  دان، اًمٗم٘مٞمف اعمٕمنروا سمن٤مسمـ ؿمن٤مىمالذ يٜمٔمنر: ـمب٘من٤م  احلٜم٤مسمٚمن٦م ( 5)

 ذ88/275ء ، وؾمػم  قمالا اًمٜمبال2/829

 ذ6يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، خمٓمقط، ص ( 6)

 ذ8/522اًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤م  احلٜم٤مسمٚم٦م ( 7)

  هننذ يٜمٔمنر:978هق حمٛمد سمـ عؾمامقمٞمؾ سمـ عسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤ممل سمـ سمريم٤م  سمـ ؾمٕمد اًمدُمِمن٘مل، إٟمّمن٤مري،   ( 8)

 (ذ886، رىمؿ ):;/8(، وضيؾ اًمت٘مٞمٞمد 8088، رىمؿ );7/88اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م 

 ذ :ٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م )خمٓمقط( ص يٜمٔمر: شم( 9)



 

 الفصل األول
 دراسة حياة ابن النجار الدمشقي

 املبحث األول
 اسم املؤلف ونشأته، ومكانته العخلمية

، هق  سمنق قمبند اهلل ؿمنٛمس اًمنديـ حمٛمند سمنـ   ند سمنـ داود، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمُل 

اعم٘منرف، اًمِمننٝمػم سمن٤مسمـ اًمٜمَجنن٤مرذ وهنذه اًمِمننٝمرة دّوهنن٤م سمخٓمننف، ذم هن٤مين٦م رؾمنن٤مًم٦م ظمٓمٞمنن٦م 

يمتبنف حمٛمند سمنـ   ند » ضم٤مأ ومٞمٝم٤م قمـ ؾم١مال ؾم٤مئؾ سمخّمقص ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وم٘من٤مل: 

اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر، يم٤من اهلل ًمف طمٞم٨م ٓ يٙمقن ًمٜمٗمسنف، و ٟمنس وطمِمنتف عضا و نع ذم 

 ذشرُمسف

يٜمؾ اسمـ اًمٜمج٤مر طم٘مف ُمـ آهتاما قمٜمد اعمؽممجلم، ومٚمؿ يذيمر ذم يمثػم ُمٜمٝمن٤م، وًمنقٓ مل 

خ٤موي، ًمب٘مل ؿمبف جمٝمقل، قمغم ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمٞمند  ن ُمن٤م ُم٤م يمتبف قمٜمف قمٚمؿ اًمديـ اًمَس 

خ٤موي، ي٘متيض وىمٗم٦م يسػمة، وهل  ٟمف وّ ع شمرمجتف قمغم ؿمخّمنٞمتلم ومهن٤م يمتبف قمٜمف اًمَس 

خ٤موي ٟمّمن٤ًم ذم اعمق نٕملم، ذا إُمنر ٟمنذيمر ُمن٤م يمتبنف اًمَسنواطمد، واهلل   قمٚمؿ، وًمبٞم٤من ه

ًمٚمٜمٔمننر ومننٞمٝمام وحتدينند  وضمننف اعمٓم٤مسم٘منن٦م، ًمت٠ميمٞمنند ُمنن٤م ضهبٜمنن٤م عًمٞمننف ، ىمنن٤مل ذم اًمؽممجنن٦م رىمننؿ 

حمٛمد سمـ   د سمـ داود، اًمِمٛمس  سمق قمبد اهلل اًمدُمِمن٘مل اًمِمن٤مومٕمل اعم٘منرف ( »8025)

 

، 9;، وطمننقاد  اًمَزُمنن٤من ووومٞمنن٤م  اًمِمننٞمق  وإىمننران :8/50/ج 5شمٜمٔمننر شمرمجتننف ذم: اًمْمننقء اًمالُمننع ا( 8)

ذ ودمدر اإلؿم٤مرة هٜمن٤م عمم  ن حم٘منؼ ;27/:، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 7/556،  وإقمالا 9/580وؿمذرا  اًمذه٥م 

اإلطم٤مًمن٦م عمم يمتن٤مأ )سمندائع اًمزهنق ذم وىمن٤مئع اًمندهقر  يمت٤مأ طمقاد  اًمزُم٤من، قمبد اًمٕمزيز طمرومقش ، ىمد وهنؿ ذم

 ( ذم شمرمج٦م اسمـ اًمٜمج٤مر، ٕن اعمذيمقر ذم سمدائع اًمزهقر رضمؾ  ظمرذ:6/28

 ذ885جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤م  اسمـ اًمٜمج٤مر اخلٓمٞم٦م، ذم ُمٙمتب٦م سمرٟمستقن، ، ( 2)



 

 ظمنذ اًم٘منراءا  قمنـ ُمئن٦م شم٘مريبن٤ًم و ويٕمرا سم٤مسمـ اًمٜمج٤مرذ وًمد ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟمنلم وؾمنبع

رضير شمٚمٛمٞمنذ اسمنـ اًمٚمبن٤من وسمنرع ومٞمٝمن٤م وشمّمندر هلن٤م سمجن٤مُمع سمٜمنل  ُمٞمن٦م وهمنػمه نصدىم٦م اًمن

وم٠مظمذه٤م قمٜمف اًمٗمْمالء يم٤مًمسٞمد  زة احلسٞمٜمل واٟمتٗمٕمقا سمف ومٞمٝم٤م> ويم٤من ُمنع ضًمنؽ ُمن٤مهرًا 

ويَمَت٥م ذطم٤ًم قمغم سمن٤مأ وىمنػ  ذم احلس٤مأ وًمف جمٚمس ذم ُمسجد يٚمبٖم٤م يٕمظ ومٞمف اًمٜم٤ما

ويمنذا يَمتن٥َم ذم إوضمنف اًمقاىمٕمن٦م ُمنـ  ظمنر اًمب٘منرة و ول  ل  زة وهِم٤ما ُمـ اًم٘مّمنٞمد 

سمٕمض ُم٘م٤مٓشمفذ وُم٤م  فمٜم٤ًم ىمريبن٤ًم ُمنـ  قمٛمران وقم٤مر ف ومٞمٝم٤م سمٕمض شمالُمذشمف وهمٚمٓمف ذم

 ذشؾمٜم٦م ؾمبٕملم

حمٛمد اًمِمٛمس سمـ اًمٜمج٤مر اًمدُمِم٘ملذ يم٤من ٟمج٤مرًا سم٤مرقم٤ًم ذم » وىم٤مل ذم اًمؽممج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ىمٞم٘من٦م، صمنؿ  قمنرض قمٜمٝمن٤م و ىمبنؾ قمنغم صٜمٕمتف، ُمت٘مندُم٤ًم ومٞمٝمن٤م ظمّمقصن٤ًم ذم إؿمنٞم٤مء اًمد

رائل، واسمـ اجلزري، سمؾ واؿمتٖمؾ ذم ومٜمقن و دأ اًم٘مراءا  وم٠مظمذه٤م قمـ صدىم٦م اعمسح  

 ذشإسمٜم٤مء واًمققمظ، ويم٤من ظمػمًاذ وممـ ىمر  قمٜمده اًم٘مٓم٥م اخلٞمرضي و وم٤مد شمرمجتف

يالطمظ اًمتٓم٤مسمؼ سملم اًمِمخّمٞمتلم ذم: آؾمؿ، واًمٚم٘م٥م، واًمِمٝمرة، واًمبٚمند، وُمٝمٜمن٦م 

 رائل، وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمققمظذ ؿ صٜمٕم٦م اًمٕمٚمؿ، واًم٘مراءة قمغم صدىم٦م اعمسح  اًمٜمج٤مرة، صم

خ٤موي ضيمر  ٟمف شمرضمؿ ٕرسمٕم٦م  قمالا يٕمرا يمؾ ُمنٜمٝمؿ سمن٤مسمـ اًمٜمجن٤مر، ومل صمؿ عن اًمَس 

 يذيمر إظمػم ُمـ سمٞمٜمٝمؿذ 

ًمذا وم٤مًمذي  راه  ّن ص٤مطم٥م اًمؽممجن٦م اًمث٤مٟمٞمن٦م هنق اسمنـ اًمٜمجن٤مر صن٤مطمبٜم٤م، ضًمنؽ ٕٟمنف 

هذه إُمقر ذم ؿمخّملم ذم  ن واطمد، وًمق يم٤من إُمر  ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ  ن شمتقومر مجٞمع

 خ٤موي وُمّٞمز سمٞمٜمٝمام دومٕم٤ًم ًمٚمبسذيمذًمؽ، ًمتٜمبف عًمٞمف اًمَس 

خ٤موي، وقمٚمٞمف وم٢مضا صمب٧م هذا، ٟمٙمقن ىمد  عمحٜم٤م عمم هذا اًمسٝمق اًمنذي وىمنع ُمنـ اًمَسن

 

 ذ8025، رىمؿ :8/50/ج 5( اًمّْمقء اًمالُمع ا8)

 ذ595، رىمؿ 80/809/ج7( اًمّْمقء اًمالُمع ا2)



 

واؾمنتدريمٜم٤م قمنغم ُمنـ ؾمننب٘مٜم٤م ًمدراؾمن٦م طمٞمن٤مة اسمنـ اًمٜمجنن٤مر، سمٕمنض اعمٕمٚمقُمن٤م  اجلدينندة 

، وشمٚمٛمننذة (هننن55:: )ءشمننف قمننغم قمالُمنن٦م اًم٘مننراءا  اسمننـ اجلننزري، واعمٝمٛمنن٦م، وهننل ىمرا

اًمٜمج٤مرة، اًمتل هنل صنٜمٕم٦م  ضمنداده ومنٞمام يبندو،  ٦مِ ومَ رْ اًم٘مٓم٥م اخلٞمرضي قمٚمٞمف، وعشم٘م٤مٟمف حلِ 

 وقمرومٜم٤م  يْم٤ًم  ٟمف يم٤من ظمػّمًاذ

احلؼ  ين قم٘مد  هذه اًمٗم٘مرة سمٕمد  ن اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م قمٜمدي ُمـ ُم٘مدُم٤م  يمت٥م اسمـ 

، ومه٤م  ُمران مل شمذيمرمه٤م يمت٥م اًمؽماضمؿ، صم٘م٦م، ُمٗمتٞم٤مً ٜمج٤مر اعمخٓمقـم٦م، ومتبلم زم  ٟمف يم٤من اًم

هذا ومْماًل قمـ قمٚمق يمٕمبف، وشمّمندره ذم قمٚمنؿ اًم٘منراءا ، اًمنذي ؿمنٝمد  ًمنف سمنف يمتن٥م 

 اًمؽماضمؿ، وشم١ميده ُم١مًمٗم٤مشمفذ

: وم٢مين وىمٗم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م شم٘مع ذم صٗمح٦م واطمدة سملم يمتبف،  ىمّر ذم هن٤ميتٝمن٤م اإلومت٤مء ُم٤م 

ٝم٤م سمخٓمف، جيٞم٥م ومٞمٝمن٤م ؾمن٤مئاًل يسن٠مًمف، ذم  ُمنر رضمنؾ ىمن٤مل ىمنقًٓ همريبن٤ًم ذم ؾمنقرة  ٟمف يمتب

اًمٗم٤محت٦م، يستحؼ قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م، وىمد  ضم٤مأ ومٞمٝم٤م اًمس٤مئؾ عضم٤مسم٦م اًمٕم٤ممل احل٤مض،، ومبنلم ًمنف 

ظمٓم٠م هذا اًم٘مقل، واًمسب٥م اًمذي  وىمع اًم٘م٤مئؾ ومٞمف، ومرّد اًم٘مقل و ٟمٙمره، وضمٜم٥ََم اًم٘م٤مئنَؾ 

ومٞمام يبدو ُمـ  هؾ اًمٜمٗمقض واًمسٚمٓم٤من، ٕٟمنف ـمٚمن٥م ُمٜمنف  يرذ ٕن اًمس٤مئؾزواًمتٕماًمت٠مدي٥َم 

 ن حيدد ًمف ٟمقع اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل يستح٘مٝم٤م هذا اًمرضمؾ، عن صمب٧م ظمٓم٠مه،  هنل اًمت٠مدين٥م  ا 

 يرذزاًمتٕم

 : وم٘مد ضمن٤مء ذم ُم٘مدُمن٦م رؾمن٤مًمتف ذم )ُمسن٠مًم٦م شم٠مُمٜمن٤م(، وذم ُم٘مدُمن٦م يمت٤مسمنفصم٘م٦مو ُم٤م يمقٟمف 

 اعمقصمنق،دة اًمٕمٚمنامء،  ئٛمن٦م اًم٘منراءة، احلٛمد هلل، ُم٤م شم٘مقل اًمس٤م» اًمرد اًمقاذم ًمٚم٘مقل اعمٜم٤مذم 

، عمم ا[]صلى اهلل الىهلوالملى ااا  ؾمنٞمدٟم٤م حمٛمند، اعمتّمؾ ؾمٜمدهؿ سم٤مًمندًمٞمؾ عمم سمٜم٘مٚمٝمؿ



 

 ذ شضمؼميؾذذ

صمننؿ عَن ممنن٤م يٛمٙمننـ آؾمننتئٜم٤ما سمننف ذم هننذا اًمبنن٤مأ، ُمنن٤م ضمنن٤مء ذم ُم٘مدُمنن٦م ُمسنن٠مًم٦م: 

ُمنن٤م ىمننقل ُمقٟٓمنن٤م وؾمننٞمدٟم٤م، ؿمننٞم  اإلؾمننالا، قمٚمننؿ اًمٕمٚمننامء »﴾   ڭ  ڭ  ۇ﴿

ٟمنن٤مدرة  ُم٤مٟمننف، وؿمننٞم  وىمتننف و واٟمننف، وشمننذيمرة اًم٘مننراء، وؿمننٞم  ؾمننٞمبقيف إقمننالا، 

 ذ  ش، طم٤مُمؾ ًمقاء اًمرواي٦م، اعمخّمقص سم٤مًمدراي٦مذذذواًمٗمراء

 ظمننرًا، سم٤مإلؿمنن٤مرة عمم هنن٤مشملم  وهبننذا شمتٗمننرد هننذه اًمدراؾمنن٦م، واًمٗمْمننؾ هلل  وًٓ و

 اخلّمٚمتلم اًمٕمٚمٛمٞمتلم اًمٚمتلم متٞمز هبام اسمـ اًمٜمج٤مرذ

 

 ذ898، ;87جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤م  اسمـ اًمٜمج٤مر اخلٓمٞم٦م، ذم ُمٙمتب٦م سمرٟمستقن، ،  (8)

 ( هذا قمغم ؾمبٞمؾ اعمب٤مًمٖم٦مذ2)

 ذ880( جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤م  اسمـ اًمٜمج٤مر اخلٓمٞم٦م، ذم ُمٙمتب٦م سمرٟمستقن، ، 5)



 

 املبحث الثاني
 وتالميذه، ووفاته، وآثارهشيوخه، 

ٓ ؿمؽ  ن اسمـ اًمٜمج٤مر  ظمذ قمٚمقُمف قمـ مجٚم٦م ُمنـ اًمٕمٚمنامء، همنػم  َن ُمّمن٤مدر شمرمجتنف 

  ٜم٧م قمٚمٞمٜم٤م سمذًمؽ، ومٚمؿ شمذيمر همػم اصمٜملم ُمٜمٝمؿ ومه٤م:

 ذ(هن27:: )رائل اًمرضير، ح  صدىم٦م سمـ ؾمالُم٦م سمـ طمسلم سمـ سمدران اعمَس  -8

ي،  سمق اخلػم، ُم١مًمػ يمت٤مأ اًمٜمنم، اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزر -2

 ذ(هن55:: )اعمِمٝمقر، 

شم٘مدا اًم٘منقل: عَن اسمنـ اًمٜمجن٤مر ىمند شمّمنَدر ذم اجلن٤مُمع إُمنقي إلىمنراء اًمٜمن٤ما قمٚمنؿ 

اًم٘مراءا ، اًمذي  شم٘مٜمف وسمرع ومٞمف، وهذا وطمنده يمن٤ما ًمٚم٘منقل عن شمالُمٞمنذه ُ ٟمن٤ما يمثنر، 

مجتف همػم اصمٜمنلم ُمنٜمٝمؿ مهن٤م:  نزة احلسنٞمٜمل، واًم٘مٓمن٥م همػم  ن اًمَسخ٤موي مل يذيمر ذم شمر

اخلٞمرضي، ًمذا وم٘مد اىمت٣م هذا إُمر اًمبح٨م ذم صمٜم٤مي٤م يمت٤مأ اًمْمقء اًمالُمنع قمنـ اؾمنؿ 

اسمـ اًمٜمج٤مر، وم٤مهتدي٧م عمم  ؾمامء شمسٕم٦م قمنم رضماًل ضيمر  هنؿ شمتٚمٛمذوا قمغم اسمـ اًمٜمجن٤مر، 

 وهذه  ؾمامؤهؿ ُمٜمسقىم٦م قمغم طمروا اعمٕمجؿذ

قمبد اًمٙم٤مذم سمـ قمكم، اًمٓمب٤مـمبل، اًمِم٤مومٕمّل، اعم٘منرف، ٟمزينؾ عسمراهٞمؿ سمـ   د سمـ  -8

 ذ(هن85:: )احلرُملم، 

 

، 85، وُم٘مدُمن٦م اإلومٝمن٤ما 276، وُم٘مدُمن٦م هم٤مين٦م اعمنراد 8025، رىمنؿ :8/50/ج 5( يٜمٔمر: اًمْمقء اًمالُمع ا/8)

 (،8688ست٘مٞمؿ، مل يٜمنم سمٕمدذ وشمرمج٦م صدىم٦م ذم هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م رىمؿ )وُم٘مدا اًمرّد اعم

 ( 595، رىمؿ )809/ 80/ج7( يٜمٔمر: اًمْمقء اًمالُمع ا2)

 ذسمال رىمؿذ87-8/86/ج8( اًمْمقء اًمالُمع ا5)



 

، شمال قمٚمٞمف (هن88:: )عسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمبٕمكم، اًمِم٤مومٕمل،  -2

 ذاًم٘مر ن سم٤مًم٘مراءا  مجٕم٤ًم سمدُمِمؼ

نٝم٤مأ، اًمُسنٚمٞمامين، صمنَؿ احلٚمبنل، اًمِمن٤مومٕمل، -5    د سمـ رُمْمن٤من سمنـ قمبند اهلل، اًمِم 

 ذ(هن0::)اًمرضير، ٟمزيؾ اًم٘م٤مهرة، ويٕمرا سم٤مًمِمٝم٤مأ احلٚمبل، اعمتقرم ٟمحق

ُمِم٘مّل، اًمِّم٤مومٕمّل، -6 ذ (هنن96:: )  زة سمـ   د سمـ قمكم سمـ حمٛمد، احلسٞمٜمّل، اًمد 

 ذشمال قمٚمٞمف مجٞمع اًم٘مر ن عومرادًا ومجٕم٤مً 

نم، نظمٚمٞمؾ اًمٖمرا، اًمٙمٜم٤ّموي، اًمدُمِم٘مل، اًمِم٤مومٕمّل،  ظمذ قمٜمنف اًم٘منراءا  اًمٕمن -7

 ذ ُمفوٓ

ؾمننٕمد اهلل سمننـ طمسننلم، اًمٗمنن٤مرد، اًمّسننٚمامد، احلٜمٗمننل، اعم٘مننرف، ٟمزيننؾ سمٞمنن٧م  -8

 ذ(هن0;:)اعم٘مدا، وعُِم٤ما احلٜمٗمٞم٦م سم٤مٕىمَم، شمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 ذ(هن05;: )قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد، اجلرسم٤موّي، اًمبٖمدادي، اًمدُمِم٘مل،  -9

ِؾ، اًمدُمِمن٘مّل، اًمِمن٤مومٕمل، قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ   د سمـ حمٛمند، اًمَزسمندايُن إْصن -:

 ذ(هن6;:سمٕمد : )ويٕمرا سم٤مٕىمب٤مقملذ 

قمبد اًمقه٤مأ سمـ قمبند اهلل سمنـ عسمنراهٞمؿ، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمل، ويٕمنرا سمن٤مسمـ  -;

 ذ( هن9:8 : )همزيؾ، 

 

 0:ذ ويٜمٔمر: طمقاد  اًمزُم٤من ص8/880/ج8( اًمْمقء اًمالُمع ا 8)

 ذ سمال رىمؿ2/502/ج8( اًمْمقء اًمالُمع ا 2)

 (ذ826ذ رىمؿ )5/885ج/2( اًمْمقء اًمالُمع ا5)

 (ذ995ذ رىمؿ )5/208/ج 2( اًمْمقء اًمالُمع ا/6)

 (ذ26;، رىمؿ )5/268/ج 2( اًمْمقء اًمالُمع ا7)

 ذ:8/:، وؿمذرا  اًمَذه٥م :8/25ذ ويٜمٔمر: اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة 8/650( ُمتٕم٦م إضه٤من 8)

 (ذ820ذ رىمؿ )7/55/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا9)

 (ذ5:8ذ رىمؿ )7/808/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا:)



 

قمكم سمـ يقؾمػ سمـ صؼم اًمديـ سمـ ُمقؾمك اجلؼميت، صُمَؿ إ هري، اًمِم٤مومٕمل،  -80

 ذ(هن68: : )اعم٘مرف، ويٕمرا سم٤مجلؼميت،

حمٛمد سمـ عسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اًمٖمنّزي، اًمدُمِمن٘مل، احلٜمٗمنل، ويٕمنرا سمن٤مسمـ  ي  -88

قم٤مُمر، ىمر  قمٚمٞمف اًم٘مر ن سمن٤مًم٘مراءا  اًمسنبع ُمنـ ـمرينؼ اًمِمن٤مـمبٞم٦م وسمن٤مًم٘مراءا  اًمنثال  

 ذشمتٛم٦م اًمٕمنم عمم  ظمر ؾمقرة اًمٜمس٤مء

دي ٗمَ حمٛمنند سمننـ   نند سمننـ حمٛمنند سمننـ  يننقأ سمننـ ؿمننٝم٤مأ سمننـ اًمِمننٛمس، اًمَّمنن -82

،  ظمنذ (هنن20;) ٤مومٕمل، ويٕمرا سم٠مي اًمٗمْمنؾ، شمنقذم سمٕمند ؾمنٜم٦مإصؾ، اًمدُمِم٘مل، اًمِم

 ذاًم٘مراءا  قمـ اسمـ اًمٜمج٤مر مَجٕم٤ًم وعومراداً 

رضير، اًمُ٘مَبنننْٞمٕم٤مين، نحمٛمنند سمننـ قمبنند اًمننر ـ سمننـ قمبنند اهلل سمننـ حمٛمنند، اًمنن -85

 ذ( هن29; : ) اًمِم٤مهمقري، اًمدُمِم٘مل، اًمِم٤مومٕمل،

اًمِمنن٤مومٕمل، حمٛمنند سمننـ قمننثامن سمننـ قمننكم، اجلزيننري، اًمِمننٛمس، اًمدُمِمنن٘مل،  -86

 ذ(هن::: : )اًم٘م٤مهري، 

حمٛمنند سمننـ حمٛمنند سمننـ قمبنند اًم٘منن٤مدر، اًمَٖمننّزي، اعم٘مننرف، اًمِمنن٤مومٕمّل، ويٕمننرا  -87

َر ُمئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م  ذسم٤مًم٘م٤مدري، قُمٛم 

رض سمنـ ؾمنٚمٞمامن، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمل، نحمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمنـ ظمٞمن -88

 

 (ذ869ذ رىمؿ )8/75/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا8)

 ذ80/:، وؿمذرا  اًمذه٥م 29-8/28ذ ويٜمٔمر: اًمٙمقايم٥م اًمَس٤مئرة 0;2/7( ُمتٕم٦م إضه٤من 2)

 (ذ888، رىمؿ )9/77/ج 6( اًمْمقء اًمالُمع ا5)

 ذ8/78ذ ويٜمٔمر: اًمٙمقايم٥م اًمَس٤مئرة 8:8-2/8:7( ُمتٕم٦م إضه٤من 6)

يٕمننرا: سمنن٤مسمـ احلريننريذ ويٜمٔمننر: ؿمننذرا  اًمننذه٥م ( وومٞمننف 565ذ رىمننؿ ):86/:/ج 6( اًمْمننقء اًمالُمننع ا7)

 ، وضمٕمٚمف ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦مذ2/905ذ شمرضمؿ ًمف ص٤مطم٥م ُمتٕم٦م إضه٤من 9/569

 (ذ8;2ذ رىمؿ )880/;/ج 7( اًمْمقء اًمالُمع ا8)



 

 ذ(هن6;:: )اًم٘مٓم٥م اخلٞمرضي، 

ٍَمظمدي إصننؾ، نـ  ي سمٙمننر، اًمَِمننٛمس، اًمننحمٛمنند سمننـ حمٛمنند سمننـ قمٛمننر سمنن -89

ُمِم٘مل، اًمَِم٤مومٕمل، اعم٘مرف، ىمر  قمٚمٞمف ىمراءَة اًمٙمس٤مئل، وقم٤مصؿ   ذاًمد 

نما  سمنق اًمؼميمن٤م  سمنـ اًمِمنٝم٤مأ، اًمٕمجٚمنقين إصنؾ، نُمقؾمك سمـ   ند اًمن -:8

 ذ،(هن08;: )اًمدُمِم٘مل، احلٜمٗمل، ويٕمرا سم٤مسمـ قمٞمد، 

ًمسنٞمقذم، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمل، قمنامد اًمنديـ، ا عؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمنـ قمنكم، -;8

 ذ( هن08;: ) أ شمقُم٤م سمدُمِمؼاًمِمٝمػم سمخٓمٞم٥م ضم٤مُمع اًمس٘مٞمٗم٦م سمب٤م

جي٥م اًمتٜمبٞمف هٜم٤م عمم  ن قمددًا ُمـ اًمب٤مطمثلم اعمت٠مظمريـ،  صمبتنقا  ن وومن٤مة اسمنـ اًمٜمجن٤مر، 

خ٤موي ذم اًمْمنقء اًمالُمنع قمنغم ؾمنبٞمؾ ، اقمتامدًا قمغم ُمن٤م ضيمنره اًمَسن (هن90:)يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 

، ، وقمٛمننر ر نن٤م يمح٤مًمنن٦م، وهننؿ: ظمننػم اًمننديـ اًمننزريمكماًمٔمننـ وًمننٞمس اًمٞم٘مننلم

، واًمِمنٞم    ند ُمٞمن٤من واًمديمتقر ـمف حمسـ، حم٘مؼ يمتن٤مأ هم٤مين٦م اعمنراد ٓسمنـ اًمٜمجن٤مر

، وقُمذرهؿ ذم ضًمؽ  ٟمنف ًمنٞمس سمنلم اًمتٝم٤مٟمقي حم٘مؼ يمت٤مأ اإلومٝم٤ما ٓسمـ اًمٜمج٤مر  يْم٤مً 

فمٝمنر ًمٚمٜمنقر يمتن٤مأ  ظمنر ين١مر  وومن٤مة اسمنـ  خ٤موي، همػم  ٟمف ىمد يدهيؿ همػم ُم٤م ضيمره اًمَس 

 

 (ذ507ذ رىمؿ )889/;/ج 7( اًمْمقء اًمالُمع ا8)

 (ذ659ذ رىمؿ )890/;/ج 7( اًمْمقء اًمالُمع ا2)

 ذ(;97ذ رىمؿ );80/89/ج7( اًمْمقء اًمالُمع ا5)

 ذ8/800( اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة 6)

 (8025ذ رىمؿ ):8/50/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا7)

 ذ7/556( إقمالا 8)

 ذ;57/:( ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 9)

 ذ 277(  هم٤مي٦م اعمراد / اعم٘مدُم٦م ص :)

 ذ87(  اإلومٝم٤ما/ اعم٘مدُم٦م ص ;)



 

يص ذم ناًمٜمج٤مر سمدىم٦م، ذم اًمٞمقا، واًمِمٝمر، واًمسٜم٦م، وحيدد ُمٙمن٤من دومٜمنف، وهنق اسمنـ احلٛمن

يمت٤مسمف طمقاد  اًمزُم٤من، عض ضيمر  ن ووم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر يم٤مٟم٧م ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ مجن٤مدى 

 ذ، ودومـ ُمـ اًمٖمد سمٛم٘مؼمة سم٤مأ اًمٗمراديس(هن89:)ؾمٜم٦مأظمرة، 

خ٤موي قمنغم ؾمنبٞمؾ اًمٔمنـ، واهلل ٕمُد إلصمب٤م  ُم٤م يمن٤من ىمند  صمبتنف اًمَسنوقمٚمٞمف ومال ُمؼمر سم

  قمٚمؿذ

يص، ذم ُم٘مدُمن٦م نوىمد  ورد ؿمٞمخل اجلٚمٞمؾ اًمديمتقر قمٓمٞم٦م   د حمٛمند، رواين٦م احلٛمن

ومل ي٠مظمذ هب٤م، و صمبن٧م قمنغم همنالا يمت٤مسمنف  حت٘مٞم٘مف ًمرؾم٤مًم٦م اسمـ اًمٜمج٤مر)اًمرد اعمست٘مٞمؿ(

 خ٤مويذرواي٦م اًمَس 

ٜمجن٤مر ُمنـ اعمٝمتٛمنلم ذم اًمتّمنٜمٞمػ واًمتن٠مًمٞمػ، وىمند طمٗمٔمن٧م ًمٜمن٤م إين٤ما يم٤من اسمنـ اًم

نم ُم١مًمٗمن٤ًم ُمٜمٝمن٤م، ضمُٚمٝمن٤م ذم قمٚمنؿ نسمٗمْمؾ اهلل، سمٕمْمٝم٤م، يرس اهلل زم اًمقىمقا قمغم صمالصم٦م قمن

اًم٘مراءا ، وسمٕمْمٝم٤م ذم اًمٜمحق، ٟمذيمره٤م ُمٜمسقىم٦م قمغم طمروا اعمٕمجؿ، ُمع اإلؿمن٤مرة عمم 

 قمٚمٛملذُم٤م هق ُمٓمبقع ُمٜمٝم٤م، وُم٤م هق خمٓمقط  و ُمٗم٘مقد ، طمس٥م 

: )ُمٓمبنقع( طم٘م٘منف 

اًمديمتقر   د ُمٞم٤من اًمتٝم٤مٟمقي، قمغم صمال  ٟمس  ظمٓمٞمن٦م هنل: ٟمسنخ٦م اعمٙمتبن٦م اًمٔم٤مهرين٦م 

نمشمف عدارة شمٕمٚمنٞمؿ نر، وٟمنسمدُمِمؼ، واعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ، واعمٙمتب٦م إ هري٦م سمٛمّم

اذ وُمـ هنذا اًمٙمتن٤مأ 7:;8هن/ 8607اًم٘مر ن واًمسٜم٦م، ذم يمراشمٌم، سمب٤ميمست٤من، ؾمٜم٦م 

ٟمس  ظمٓمٞم٦م  ظمرى ذم ُمٙمتب٤م  اًمٕم٤ممل  مهٝم٤م ٟمسخ٦م ُمٙمتب٦م ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمسنتقن ذم  ُمريٙمن٤م، 

( ؾمنٓمرًا، ُمٜمسنقظم٦م ذم ضي 89( ورىمن٦م، ذم يمنؾ صنٗمح٦م ):5(، شم٘مع ذم )6568رىمؿ )

 

 ذ9;( طمقاد  اًمَزُم٤من ص8)

 ( ًمدي صقرة ظمٓمٞم٦م ُمٜمف، ومل يٜمنم سمٕمدذ2)



 

ذ يٕمٜمل ىمبؾ ووم٤مة اعم١مًمػ سمسبع ؾمٜملمذ ُمٜمٝم٤م صقرة ذم ُمريمز مجٕم٦م ( هن80:)اًم٘مٕمدة، ؾمٜم٦م 

 (ذ 80:62، سمرىمؿ )اعم٤مضمد سمدي

ِمنؼ سمنرىمؿ : ُمٜمٝمن٤م ٟمسنخ٦م ذم اعمٙمتبن٦م اًمٔم٤مهرين٦م سمدُم

، سمخنط (هنن92;)( ُمٜمسقظم٦م ؾمنٜم٦م 8;-0;، شم٘مع ذم ورىمتلم،  ٛمـ جمٛمقع )(9:;7)

(ذ 2688حمٛمد سمـ   د اًمٜم٤مسي اًمدُمِم٘مل، ُمٜمٝم٤م صقرة ذم ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

 وقمٜمدي صقرة ُمٜمٝم٤مذ

)خمٓمقـمن٦م( ُمٜمنف 

ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن، ذم  ُمريٙمن٤م، ُمٜمٝمن٤م ٟمسنخ٦م ذم ُمريمنز مجٕمن٦م اعم٤مضمند 

(ذ قمٜمندي 879-870( ورىمن٤م ،  نٛمـ جمٛمنقع ُمنـ ):(، شم٘منع ذم )80:62سمرىمؿ )

 صقرة ُمٜمٝم٤مذ

سم٤مًمٞمن٤مء اخل٤مًمّمن٦م:  ﴿َوضَمَٕمْٚمٜمَن٤مُهْؿ َ ِيَٛمن٦م﴾ 

(، شم٘مننع ذم ;585ُمٜمٝمنن٤م ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ُمٙمتبنن٦م  ؾمننٕمد  ومٜمنندي سم٤مؾمننت٤مٟمبقل، سمننرىمؿ )

 (ذ89-88ورىمتلم،  ٛمـ جمٛمقع ُمـ)

ُمٜمنف ٟمسنخ٦م 

-;:(، شم٘مع ذم ورىمتنلم،  نٛمـ جمٛمنقع )9:;7خمٓمقـم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م، رىمؿ )

(، طم٘م٘مف ؿمٞمخٜم٤م اًمديمتقر قمٓمٞمن٦م   ند حمٛمند، 2688ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م ذم اعمريمز سمرىمؿ )( 0;

 ؾمٚمٛمف اهلل، ومل يٜمنم سمٕمدذ

: ُمٜمنف ٟمسنخ٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن ذم  ُمريٙمن٤م، رىمنؿ 

 هنن(88;)(، ُمٜمسقظم٦م ؾمٜم٦م 8:8-890( ورىم٦م،  ٛمـ جمٛمقع )89( شم٘مع ذم )6568)

(ذ 80:62صنقرة ذم ُمريمنز مجٕمن٦م اعم٤مضمند، رىمنؿ ) سمخط   ند ُمقؾمنك اًم٘منرر، ُمٜمٝمن٤م

 قمٜمدي صقرة ُمٜمٝم٤مذ



 

: ُمٜمننف ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ُمٙمتبنن٦م  ؾمننٕمد  ومٜمنندي، سمننرىمؿ 

 (ذ20-:8(، شم٘مع ذم صمال  ورىم٤م ،  ٛمـ جمٛمقع );585)

: )ُمٓمبقع( طم٘م٘منف إؾُمنت٤مض اًمنديمتقر ـمنف 

وم٘منط، هنل ٟمسنخ٦م ُمٙمتبن٦م  ؾمنٕمد  ومٜمندي ذم شمريمٞمن٤م،  نٛمـ  حمسـ، قمغم ٟمسخ٦م واطمدة

( وٟمنمه ذم جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، )اجلزء اًمثن٤مين، اعمجٚمند ;585جمٛمقع رىمؿ )

ا(ذ وُمننـ هننذا اًمٙمتنن٤مأ ::;8هننن/ طمزينران :860اًمت٤مؾمنع واًمثالصمننقن، ضو اًم٘مٕمنندة 

( ورىمنن٦م،  ننٛمـ 55(، شم٘مننع ذم )6568ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ضم٤مُمٕمنن٦م سمرٟمسننتقن سمننرىمؿ )

(ذ ، وُمٜمنف ٟمسنخ٦م حتن٧م 80:62(، ُمٜمف صقرة ذم اعمريمنز سمنرىمؿ )8:8-886) جمٛمقع

(، شم٘منع 9:;7قمٜمقان )رؾم٤مًم٦م ذم اًمٗمر، سملم اًمْم٤مد واًمٔم٤مء( ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م سمرىمؿ )

(، ُمٜمسقظم٦م سمخط حمٛمند   ند اًمٜمن٤مسي، ُمٜمٝمن٤م ;:-8:( ورىم٤م ، ٛمـ جمٛمقع )6)

 (ذ قمٜمدي ٟمسخ٦م ُمٜمٝمامذ2688صقرة ذم ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

)خمٓمنقط(، ُمق نققمف ذم اًمٜمحنق، 

 وهذه اًمدراؾم٦م ُمٕم٘مقدة قمٚمٞمف، وؾمقا ي٠ميت وصٗمف، عن ؿم٤مء اهللذ

(، شم٘منع ذم 6568ُمٜمٝم٤م ٟمسنخ٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن سمنرىمؿ )

هنن، 80:ضي اًم٘مٕمندة،  88(، ُمٜمسنقظم٦م ذم 880-:87( ورىم٤م   ٛمـ جمٛمنقع )5)

ووم٤مة اعم١مًمػ سمسبع ؾمٜملم، سمخط   د ُمقؾمك اًم٘مرر، ُمٜمٝم٤م ٟمسنخ٦م ذم ُمريمنز يٕمٜمل ىمبؾ 

 (ذ وقمٜمدي ٟمسخ٦م ُمٜمٝم٤مذ80:62مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

ُمٜمٝمن٤م ٟمسنخ٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن سمنرىمؿ 

(، ُمٜمٝمن٤م صنقرة ذم ُمريمنز 885-880( ورىم٤م   ٛمـ جمٛمقع )6(، شم٘مع ذم )6568)

 (ذ وقمٜمدي ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦مذ80:62مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

: ُمٜمنف ٟمسنخ٦م ذم 



 

(، 869-862( ورىم٤م   ٛمـ جمٛمقع )8(، شم٘مع ذم )6568ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن سمرىمؿ )

(ذ وُمٜمنف ٟمسنخ٦م  ظمنرى ذم اعمٙمتبن٦م 80:62ُمٜمف ٟمسنخ٦م ذم ُمريمنز مجٕمن٦م اعم٤مضمند سمنرىمؿ )

(، 8: -5:( ورىم٤م ،  نٛمـ جمٛمنقع )6(، شم٘مع ذم )9:;7اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ، رىمؿ )

 (ذ وقمٜمدي ُمٜمٝمام ٟمسخ٦مذ2688ُمٜمف صقرة ذم اعمريمز سمرىمؿ )

ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمتبن٦م  ؾمنٕمد  ومٜمندي،  

 و(ذ 88 -و 87(، شم٘مع ذم ورىمتلم،  ٛمـ جمٛمقع );585سمرىمؿ )

 

 



 

 ابــة الكتـدراس:  الفصل الثاني
 املبحث األول

 ونسبته، وأسباب تأليفه وتوثيق عنوانه وصف الكتاب،

ٓ يزال اًمٙمت٤مأ خمٓمقـم٤ًم طمتك أن، ضًمؽ ٕن ومٝم٤مرا اعمخٓمقـمن٤م  مل شمنذيمر ُمنـ 

ٟمسخف ؾمقى ٟمسخ٦م ُمٙمتب٦م  وىم٤ما اعمقصنؾ، وهنل ٟمسنخ٦م ٟم٤مىمّمن٦م، ًمنٞمس ُمٜمٝمن٤م ؾمنقى 

جمٛمنقع  26/22(، رىمٛمٝمن٤م )858-857صمال  ورىم٤م  وم٘منط، شم٘منع  نٛمـ جمٛمنقع )

( ورىم٦م، :2ىمد يرس اهلل زم احلّمقل قمغم ٟمسختلم شم٤مُمتلم ُمٜمف، شم٘مع إومم ذم )ذ و(2

( ؾمٓمرًا، ُمٜمسقظم٦م سمخط حمٛمد ُمّمٓمٗمك، ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م 87ذم يمؾ صٗمح٦م )

( ؾمننٓمرًا، مل يننذيمر ومٞمٝمنن٤م 28( ورىمنن٦م، ذم يمننؾ صننٗمح٦م )22هننن، وشم٘مننع اًمث٤مٟمٞمنن٦م ذم ):9;

 شم٤مري  اًمٜمس ، وٓ اؾمؿ اًمٜم٤مؾم ذ

ؼ،  ؾم٠مل اهلل ؾمبح٤مٟمف اًمتقومٞمؼ> إلظمراضمف قمغم اًمقضمنف اًمنذي وهق أن حت٧م اًمتح٘مٞم

 ير ٞمف، ويرب  هؾ اًمٕمٚمؿذ 

خ سمنف  ُػ يمت٤مسمف سمٜمٗمسف، ويٍم  ـِ اًمَتّمٜمٞمِػ، ويمامِل اًمت٠مًمٞمػ  ن َيِسَؿ اعم١مًم  عن ُمـ طُمس

ُمتف، وهق ُمن٤م ومٕمٚمنف اسمنـ اًمٜمَجن٤مر، وم٘من٤مل ساطمن٦م:  اًم٘مقاقمند : وؾمنٛمٞمتٝم٤م» يم٤مُماًل ذم ُم٘مد 

، وهبذا يٙمقن ىمد  راطمٜم٤م ُمـ قمٜمن٤مء اًمبحن٨م، وُمزاًمنؼ شاحلس٤من ذم عقمراأ  ا اًم٘مر ن

 اًمتٗمسػم واًمت٠مويؾ، وطُمّؼ ًمف قمٚمٞمٜم٤م>  ن َٟمذيُمر ضًمؽ ًمف، وٟمثٜمل قمٚمٞمف سمفذ 

 

، وومٝمننرا  وىمنن٤ما اعمقصننؾ :8/65ِمنن٤مُمؾ ًمٚمننؽما  اًمٕمننري واإلؾمننالُمل اعمخٓمننقط يٜمٔمننر: اًمٗمٝمننرا اًم( 8)

 ذ 5/857

 ذ 60يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)



 

٤مشمننف، احلنؼ عن اًمٙمتنن٥م اًمتنل شمرمجنن٧م ٓسمنـ اًمٜمَجنن٤مر، مل شمنذيمر هننذا اًمٙمتن٤مأ ذم ُم١مًمٗم

وًمسنن٧م  دري ًمننذًمؽ ؾمننبب٤ًم، همننػم  ن اعمخٓمقـمنن٤م  اًمننثال  اًمتننل وصننٚم٧م عًمٞمٜمنن٤م ُمننـ 

ي٘منقل اًمٕمبند »اًمٙمت٤مأ ٟمّم٧م ساطم٦م ذم ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م قمغم ٟمسبتٝم٤م عًمٞمف، عض ضمن٤مء ذم إومم: 

اًمٗم٘مػم، اعمٕمؽما سم٤مًمٕمجز واًمت٘مّمػم، اًمراضمل قمٗمق رسمف اًمٖمٗم٤مر، حمٛمند اًمِمنٝمػم سم٤مًمٜمجن٤مر، 

 ي٘منقل اًمٕمبند اًمٗم٘منػم، اعمٕمنؽما» ٤مء ذم اًمث٤مٟمٞمن٦م: ، وضمنشاهلل قمٜمنف ٤ماًمِم٤مومٕمل، اعم٘منرف، قمٗمن

،  ُمن٤م اًمٜمسنخ٦م اًمث٤مًمثن٦م ومٚمنؿ شسم٤مًمٕمجز واًمت٘مّمػم، اًمراضمل قمٗمق رسمف اًمٖمٗم٤مر، حمٛمد اًمٜمج٤مر

 ـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ اعمٗمٝمرا ٟمسبٝم٤م عًمٞمف> وهذا يٕمٜمل  ٟمف اقمتٛمد قمغم اًمٜمسخ٦م اًمتل سمنلم 

 سمـ اًمٜمَج٤مر اًمدُمِم٘ملذذ وقمٚمٞمف ومال ُمراء ذم صح٦م ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مأ عمم ُم١مًمٗمف ايديف

مل خي٤مًمػ اسمـ اًمٜمج٤مر  رسم٤مأ اًمت٠مًمٞمػ، ويمب٤مر قمٚمامء اًمتّمٜمٞمػ، ومٞمام اقمت٤مدوا قمٚمٞمنف  

ُمـ ضيمر إؾمنب٤مأ اًمتنل شمندومٕمٝمؿ ًمتّمنٜمٞمػ يمتنبٝمؿ، ًمنذا وم٘مند هنن٩م ذم ضًمنؽ هنجٝمنؿ، 

وؾمٚمؽ ـمري٘مٝمؿ، ومٍّمخ  ٟمف و ع هذا اًمٙمت٤مأ اؾمنتج٤مسم٦م ًمٓمٚمن٥م سمٕمنض إصنح٤مأ 

وم٘مد ؾم٠مًمٜمل سمٕمض إصح٤مأ، اعمِمتٖمٚملم » ـ يِمتٖمٚمقن ذم صٜم٤مقم٦م اإلقمراأ، وم٘م٤مل: مم

سمّمٜم٤مقم٦م اإلقمراأ،  ن ُ قمرأ ًمف ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، و ضيمر ومٞمٝم٤م ىمقاقمد ُمـ اًمٍما ضمٚمٞم٦م، 

وومقائد ُمـ يمالا إقمراأ ؾمنٜمٞم٦م، ًمٞم٘متٗمنل ُمٜمٝمن٤م ضمن٤مدة اًمّمنقاأ، ويسنتٖمٜمل هبن٤م قمنـ 

ٙمراؾمنن٦م اعمب٤مريمنن٦م، اعمسننٛمٞم٦م سمٕمننض يمتنن٥م اإلقمننراأ، وعٟمننام سومننف ًمننذًمؽ عمنن٤م ر ى اًم

شمّمٜمٞمػ اًمِمٞم  اإلُمن٤ما اًمٕمن٤ممل  ينـ اًمنديـ حيٞمنك سمنـ ش اًمقا ح٦م ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م»نسمن

، ر ننف اهلل شمٕمنن٤ممم، ذم هم٤مينن٦م احلسننـ واإليْمنن٤مخ، ًمٙمٜمٝمنن٤م ٓ شمٗمننل سم٤معم٘مّمننقد ُمٕمننط

 

 ذ 8/6:5يٜمٔمر: اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ، قمٚمقا اًم٘مر ن ( 8)

= وهق ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمػ سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعمقصكم٤مر ذم ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مأ ٓسمـ ُمٕمط،وهؿ اسمـ اًمٜمج( 2)
 



 

وإرأ، وهل حمت٤مضم٦م عمم سمٕمض يمالا اًمٕمرأ، وم٠مراد  ي٤مدة قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمنـ اًمٗمقائند، 

ؿ سمٕمض اًم٘مقاقمد، وم٠مضمبتف عمم ضًمؽ، وعن مل  يمـ ُمـ ومرؾم٤من هنذا اعمٞمندان، وعرؿم٤مد اًمَٗمٝمِ 

وٓ زم هبنذا اًمٗمنـ يندان، ًمٙمٜمٜمنل  رضمنق ُمسن٤مقمدة اإلًمنف اًمٗمتن٤مخ اعمٜمن٤من، ُمٗمنٞمض اجلنقد  

واخلػم واإلطمس٤من،  ن يٕمّمنٛمٜمل ُمنـ اًمزًمنؾ واخلٓمن٠م واخلرسنان، و ن جيٕمٚمنف ظم٤مًمّمن٤ًم 

 ذش خيٞم٥م رضم٤مء أُمٚملمًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، ويٜمٗمع سمف اإلظمقان اعمِمتٖمٚملم، عٟمف ٓ

هذا ُم٤م اقمتؾ سمف اعم١مًمػ ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مسمف، وهق  ُمنر ٓ يٕمندو يمقٟمنف ؾمنبب٤ًم همنػم ُمبن٤مذ، 

وقم٤مدة ُمـ قم٤مدا  اعمّمٜمٗملم يمام سمّٞمٜم٧م،  ُم٤م اًمسنب٥م اعمبن٤مذ اًمنذي يٙمٛمنـ وراء شمن٠مًمٞمػ 

هذا اًمٙمت٤مأ، واهلل  قمٚمؿ، ومٝمل اًمرهمب٦م ذم شم٘مديؿ اًمٜمحق اًمٕمري ًمٓم٤مًمبف سم٠مؾمٚمقأ ضمديد، 

اقمت٤مد قمٚمٞمف اًمٜمح٤مة، عض همدا اًمٜمحق قمٜمدهؿ هم٤مي٦م ذم طمّد ضاشمف، وًمٞمس وؾمٞمٚم٦م ًمٗمٝمؿ  همػم ُم٤م

اًمٜمّمقص اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وحم٤ميم٤مة ٟمٔم٤مُمٝم٤م، ًمذا ٟمٗمنذ عًمٞمنف ُمنـ اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ، ويم٠مٟمنف 

رورة ن راد ُمـ وراء ضًمؽ> عؿمٕم٤مر اًمٓم٤مًم٥م سمرضورة اًمٜمحق ًمٗمٝمؿ ُمٕمن٤مين اًم٘منر ن، وسمْمن

تنف، وىمنقة سمٞم٤مٟمنف، وؿمندة عقمجن٤م ه،  ويم٠مٟمنف  راد اًم٘مر ن ًمٗمٝمؿ ىمقاقمد اًمٜمحق، ًمسٛمق ُمٜمزًم

  يْم٤ًم  ن يرّد اًمٜمحق عمم اًمري٤مض اًمتل ُمٜمٝم٤م اٟمبثؼ، وٕضمٚمٝم٤م َٟمام قمقده واشَمسؼذ 

 

هننذ وىمنند ضيمننر  اعمّمن٤مدر اًمتننل ضيمرشمننف ذم ;82اًمِمنن٤مومٕمل، ٟمزينؾ طمٚمنن٥م، يٕمننرا سمن٤مسمـ اًمٚمبنن٤مد،     اًمبٖمندادي،=

 اًمتٛمٝمٞمدذ

 ذ 60اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 املبحث الثاني
 أهم موضوعات الكتاب، ومصادره، وقيمته العخلمية

ـ ُمق ققم٤م  اًمٜمحق واًمٍما ذم يمت٤مسمف، يمام  ٟمف مل خيٚمف قم٤مًم٩م اعم١مًمػ مجٚم٦م يمبػمة ُم

رسد اًمٕمٜمنن٤مويـ نُمننـ سمٕمننض اعمسنن٤مئؾ اًمبالهمٞمنن٦م واًمّمننقشمٞم٦م، وًمٕمٚمننف ُمننـ اعمٗمٞمنند هٜمنن٤م  ن ٟمنن

اًمرئٞمس٦م ًمٚمٛمق ققم٤م  يمام هل قمٚمٞمف ذم اًمٙمت٤مأ، ًمٞمٙمنّقن اًم٘من٤مرف ومٙمنرة ُمتٙم٤مُمٚمن٦م قمنـ 

 ، ومحقى اًمٙمت٤مأ وُمْمنٛمقٟمف، صمنؿ ٟمٗمّمنؾ اًم٘منقل ذم ـمري٘من٦م شمٜم٤موًمنف هلنذه اعمق نققم٤م

و ؾمٚمقأ قمر ف هل٤م ذم وم٘مرة ٓطم٘م٦م، عن ؿم٤مء اهلل، وقمٚمٞمف ومٝمذه اًمٕمٜم٤مويـ اًمرئٞمسن٦م اًمتنل 

اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مأذ

 اعم٘مدُم٦م -8

 عقمراأ آؾمتٕم٤مضة -2

 ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقلذ - 

 ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٓمؼ سمٗمٕمؾ إُمرذ - 

 طمروا اجلرذ - 

 جرورذىم٤مقمدة ذم شمٕمٚمؼ اًمٔمروا واجل٤مر واعم -

 اؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اًمِمٞمٓم٤من( وُمٕمٜمك هذا آؾمؿذ - 

 ىم٤مقمدة ذم سمٞم٤من  طمقال اًمٜمٕم٧م واًمتٕمريػ سمفذ - 

 اًم٘مقل ذم اًمبسٛمٚم٦م -5

 اؿمت٘م٤م، اًمبسٛمٚم٦مذ - 

 اؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اؾمؿ( واخلالا ومٞمف، ُمع شمرضمٞم  اًمقضمف إىمقىذ - 

 اًمتٕمريػ سم٤معمْم٤ما عًمٞمفذ - 

 ٠مًم٦م صقشمٞم٦م(ىم٤مقمدة ذم شمرىمٞمؼ ٓا ًمٗمظ اجلالًم٦م وشمٗمخٞمٛمٝم٤م )ُمس - 



 

 ُمس٠مًم٦م سمالهمٞم٦مذ - 

 ُمس٠مًم٦م صقشمٞم٦م )احلروا اًمتل شمدهمؿ ومٞمٝم٤م ٓا اًمتٕمريػ( - 

 ومّمؾ ذم ُمٕم٤مين طمروا اجلرذ - 

 اًم٘مقل ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م -6

اعمقا ع اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمْمٛم٦م قمالُم٦م ًمٚمرومنع، وُمتنك شمٙمنقن فمن٤مهرة همنػم  -  

 ُم٘مدرةذ

 اعمرومققم٤م  وقمدده٤مذ -  

 وُم٤م يتٕمٚمؼ ذم ضمقا  احلذا وقمدُمفذ اًمٙمالا قمغم اعمبتد  واخلؼم -  

 اًم٘مراءا  اًمقاردة ذم يمٚمٛم٦م )احلٛمد( ُمع اإلؿم٤مرة عمم إضمقد ُمٜمٝم٤مذ  -  

ومّمننؾ ذم اجلٛمننؾ اًمتننل هلنن٤م حمننؾ ُمننـ اإلقمننراأ، واًمتننل ٓ حمننؾ هلنن٤م ُمننـ  -  

 اإلقمراأذ

اًمٙمالا قمغم )رّأ( ُمـ طمٞم٨م اًمتٍميػ، وُمقىمٕمف ُمنـ اإلقمنراأ، و وضمنف  -  

 ذاًم٘مراءة، واًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م

اًمٙمالا قمغم  سمنقاأ اًمٜمٞم٤مسمن٦م، وهنل اعمقا نع اًمتنل شمٜمنقأ ومٞمٝمن٤م احلنروا ذم  -  

 ومجنعاعمثٜمك وُم٤م  حلؼ سمف، اإلقمراأ قمـ احلريم٤م ، وىم٤مل سم٠مهن٤م ؾمبٕم٦م ) إؾمامء اًمست٦م، 

ٍما، ناعمنذيمر اًمسنن٤ممل وُمنن٤م  حلننؼ سمننف، ومجننع اعم١مٟمن٨م اًمسنن٤ممل وُمنن٤م  حلننؼ سمننف، وُمنن٤م ٓ يٜمنن

 ٕمتؾذوإُمثٚم٦م اخلٛمس٦م، واًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اعم

 اًمٙمالا قمغم مجع اًمسالُم٦م واًمتٙمسػمذ -  

 اًمٙمالا قمغم اًمْمامئر اعمتّمٚم٦م واعمٜمٗمّمٚم٦مذ -  

 اًمٙمالا قمغم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرعذ -  

 اًمٙمالا قمغم طمروا اًمٕمٓمػ وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤مذ -  

 اًمٙمالا قمغم ومٕمؾ إُمرذ -  



 

 اًمٙمالا قمغم اعمٜمّمقسم٤م  )اعمٗم٤مقمٞمؾ وؿمبف اعمٗم٤مقمٞمؾ( -  

 سمٞم٤من قمالُم٤م  اًمٜمّم٥مذ -  

 الا قمغم  ٟمقاع إؾمامء ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م وآقمتاللذاًمٙم -  

 اًمٙمالا قمغم اًمبدل و ٟمقاقمفذ -  

 اًمٙمالا قمغم إؾمامء اعمقصقًم٦مذ -  

 ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٓمؼ سمحريم٦م اهلٛمزة ذم إُمر، )مهزة اًم٘مٓمع واًمقصؾ( -  

 قمٛمؾ اؾمؿ اعمٗمٕمقلذ -  

 إؿمٞم٤مء اًمتل شم٘مقا ُم٘م٤ما اًمٗم٤مقمؾ مخس٦مذ -  

 ذم ه٤مء )قمٚمٞمٝمؿ(ذ إوضمف اًمقاردة -  

 اًمٙمالا قمغم اًمتقاسمع : اًمتقيمٞمد، واًمٕمٓمػذ -  

 اًم٘مراءة اًمقاردة ذم ًمٗمٔم٦م ) اًمْم٤مًملم( -  

 ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م ) ُملم( وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤مذ -  

مم٤م ٓ ؿمّؽ ومٞمف  ن اسمـ اًمٜمج٤مر اؾمت٘مك ُم٤مدة يمت٤مسمف هذه ُمـ يمت٥م ُمـ ؾمب٘مف ُمـ قمٚمنامء 

   ٟمف مل يٍمخ سم٤مؾمؿ ؾمقى اصمٜملم ُمٜمٝم٤م، ومه٤م يمت٤مأ: اًمتٚم٘منلماًمٕمري إوائؾ، همػم اًمٜمحق

 ٓسمـ ضمٜمل، ويمت٤مأ )اًمٗم٤مظمر ذم ذخ مجؾ قمبد اًم٘م٤مهر( عمحٛمد سمنـ  ي اًمٗمنت  اًمنبٕمكم،

  ذ(هن;90: )

وعين ُمـ ظمالل شمتبٕمل عم٤مدة يمت٤مسمف وضمدشمف ىمد وىمػ قمنغم مجٚمن٦م ُمنـ اعمّمن٤مدر، ويمن٤من 

ًمندّر اعمّمنقن ًمٚمسنٛملم احلٚمبنل، يٚمّخص ُم٤م ومٞمٝم٤م سمٕمب٤مرشمف وًمٗمٔمف، وُمنـ هنذه اعمّمن٤مدر ا

واإلٟمّم٤ما ٓسمـ إٟمبن٤مري، واًمٚمبن٤مأ ذم قمٚمنؾ اًمبٜمن٤مء واإلقمنراأ ًمٚمٕمٙمنؼمي، وُمٖمٜمنل 

 اًمٚمبٞم٥م ٓسمـ هِم٤ما إٟمّم٤مري، واجلٜمك اًمداين ذم طمروا اعمٕم٤مينذ



 

ريـ قم٤معمن٤ًم، ؾمنبٕم٦م ن ُم٤م قمغم صٕمٞمد اًمرضم٤مل وم٘مد ضيمنر اسمنـ اًمٜمجن٤مر  ؾمنامء ؾمنت٦م وقمِمن

، وؾمنٞمبقيف،  (هن890: )حق وهؿ: اخلٚمٞمؾ سمـ   د، قمنم قم٤معم٤ًم هؿ ُمـ  هؾ اًمٚمٖم٦م واًمٜم

 : )، واعمنؼمد ( هنن209) : ، واًمٗمنراء( هن288: )، وإظمٗمش إوؾمط، ( هن8:0 : )

، (هننن588 : ) ، واًمزضمنن٤مج( ;;2 : )، واسمننـ يمٞمسنن٤من هننن( 8;2: )، وصمٕمٚمنن٥م  (هننن2:7

قيف ، واسمنـ درؾمنت (هنن:58: )، و سمق ؾمنٕمٞمد اًمسنػماذم ( هنن599: )و سمق قمكم اًمٗم٤مرد 

، واجلننقهري  (هننن892: )، واسمننـ ُم٤مًمننؽ  (هننن;85: )، واسمننـ اخلبنن٤م   (هننن569: )

، واسمنـ هِمن٤ما إٟمّمن٤مري (هنن868: )، واًمبٚمخنل، و سمنق قمنكم اًمَِمنٚمقسملم هن( 5;5: )

 : )، واًمِمنن٤مومٕمل  (هننن;89: )وؾمننت٦م ُمننـ اًمٗم٘مٝمنن٤مء هننؿ: اإلُمنن٤ما ُم٤مًمننؽ ذ (هننن988: )

 : ) ، واًمراومٕمنل(هنن:69: )لم ، وعُمن٤ما احلنرُم (هن268: )، و  د سمـ طمٜمبؾ  (هن206

ذ (هننن288: )ذ وحمننّدصملم مهنن٤م: اًمبخنن٤مري، وُمسننٚمؿ (هننن898: )، واًمٜمننقوي  (هننن825

 ذ(هن0;7: )وُم٘مرئ٤ًم واطمدًا هق اًمِم٤مـمبل 

ٍميلم، نهذا سم٤مإل ٤موم٦م عمم ؾمنت٦م وصمالصمنلم ىمنقًٓ، ٟمسن٥م صمامٟمٞمن٦م ُمٜمٝمن٤م عمم مجٝمنقر اًمبن

همٗماًل، وم٘م٤مل ذم صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م:  وشمسٕم٦م  ىمقال عمم مجٝمقر اًمٙمقومٞملم، وشمر  شمسٕم٦م قمنم ىمقًٓ 

 وىم٤مل  ظمرون، وقمرض اًمب٤مىمل سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريضذ ىمٞمؾذ

واظمتٚمنػ ذم آؾمنؿ اًمٙمنريؿ هنؾ هنق ضم٤مُمند »وُمـ إُمثٚم٦م ذم هنذا اًمبن٤مأ ىمقًمنف: 

عمم  ٟمف اؾمؿ ضم٤مُمد  ومج٤مقم٦م اخلٚمٞمؾ سمـ   دٟمٓم٘م٧م سمف اًمٕمرأ هٙمذا،  و ُمِمتؼ؟ ومذه٥م 

، يم٠مؾمنامء إقمنالا ًمٚمٕمبن٤مد ُمثنؾ: قمٚمؿ خمتص سم٤مًمب٤مري ،ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ٓ اؿمنت٘م٤م، ًمنف

  يد، وقمٛمروذ

: هنق ُمِمنتؼ ُمنـ )َ ًمِنَف( وم٘مٞمنؾعمم  ٟمف ُمِمتؼ، واظمتٚمػ ذم اؿمنت٘م٤مىمف   ظمرونوضه٥م 

سم٤مًمٗمت ، عٓه٦ًم،  ي: قمبد قمب٤مدة، واعمٕمٜمك  ٟمنف ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ُمسنتحؼ ًمٚمٕمبن٤مدة، دون 

 همػمهذ



 

ذم  ٞمنؾوىم: هق ُمـ ىمقل اًمٕمرأ: ) هل٧م عمم ومالن(  ي: ؾمنٙمٜم٧م عًمٞمنفذذذاعمؼمدوىم٤مل 

 ذشاؿمت٘م٤مىمف: همػم ضًمؽ

وهق هبنذا اًمّمنٜمٞمع يم٠مٟمنف ينرى  ن إهنؿ هنق ٟمسنب٦م اًم٘منقل عمم اًمرضمن٤مل وًمنٞمس عمم 

عٟمام يٜم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض هبنذه اًمٓمري٘من٦م، وهنق ُمنٜمٝم٩م  اعمّم٤مدر، وضًمؽ ّٕن اعمّم٤مدر

 ُمٕمروا ُم٠مًمقا قمـ اعمّمٜمٗملم، وٓؾمٞمام  ٟمف مل ي٠مظمذ قمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمصذ

ىمد سمٜمك ُم٤مدة يمت٤مسمف ُمـ مجٚم٦م همػم ىمٚمٞمٚمن٦م ُمنـ اًمٙمتن٥م  ُمـ هذا يتبلم ًمٜم٤م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر

إصقل، يم٤من ىمد ظمؼمهن٤م وقمٚمنؿ ُمن٤م ومٞمٝمن٤م وم٠مومن٤مد ُمٜمٝمن٤م عومن٤مدة اخلبنػم اًمٕمن٤ممل، همنػم  ٟمنف مل 

 يسٛمٝم٤م، وهق  ُمر دَرج قمٚمٞمف ُمٕمٔمؿ اعم١مًمٗملم اًم٘مداُمكذ

أ ُمبسنط، يٗمٞمند شمٙمٛمـ  مهٞمن٦م هنذا اًمٙمتن٤مأ ذم يمقٟمنف ي٘منّدا اًمٜمحنق اًمٕمنري سم٠مؾمنٚمق

ـمالأ اًمٕمٚمؿ قم٤مُمتٝمؿ وظم٤مصتٝمؿ،  ُم٤م اًمٕم٤مُم٦م وم٘مد يتٕمٚمٛمقن ُمٜمف اًمٙمثػم ُمـ  ُمقر اًمٜمحق 

اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م  ن شم٘مّقا اًمٚمسن٤من، وشمسندد اًمبٜمن٤من، و ُمن٤م اخل٤مصن٦م، وهنؿ اعمختّمنقن ذم 

هذا اًمب٤مأ ُمـ اًمٕمٚمنؿ، ومٞمتٕمٚمٛمنقن ُمٜمنف إؾمنٚمقأ واعمنٜمٝم٩م ذم يمٞمٗمٞمن٦م شمٕمٚمنٞمٛمٝمؿ اًمٜمحنق 

 ًمٚمٛمبتدئلمذ

روري٦م ُمنـ  سمنقاأ نهذا اًمٙمت٤مأ  ن اعم١مًمػ ريّمز ومٞمف قمنغم إُمنقر اًمْمنواجلديد ذم 

اًمٜمحق اًمتل ُمـ ؿمن٠مهن٤م  ن شمٗمٞمند اعمبتندف ، وهتنؿ يمنؾ ُمث٘منػ قمنري، ُم٘مدُمن٦م سم٠مؾمنٚمقأ 

 ضمديد سمٕمٞمد قمـ ُمٜم٤مه٩م اًمٜمح٤مة اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٕمرووم٦مذ

عض قمٛمد اعم١مًمنػ عمم عقمنراأ ؾمنقرة اًمٗم٤محتن٦م، و راد ُمنـ ظمنالل ضًمنؽ اًمندظمقل عمم 

رضوري٦م، اًمتنل حيتن٤مج عًمٞمٝمن٤م نىمرار ُم٤م يقد عىمراره ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٜمحق اًمنٟمٗمس اًم٘م٤مرف، إل

يمؾ ُمث٘مػ يتحد  اًمٕمرسمٞم٦م ويٙمت٥م هب٤م، ضًمؽ ّٕن هذه اًمسقرة ُمٕمرووم٦م ًمٙمنؾ ُمسنٚمؿ، 
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وشمتق، اًمنٜمٗمس عمٕمرومن٦م اعمزيند قمٜمٝمن٤م، ًمنذا وًمن٩م ُمنـ ظمالهلن٤م عمم شمرؾمنٞم  ىمقاقمند اًمٜمحنق 

ٜمٝم٩م، وسمسنن٤مـم٦م ذم رومٞم٦م، ُمننع شمٜمقيننع ذم اعمنننروري٦م، وسمٕمننض آؿمننت٘م٤مىم٤م  اًمّمننناًمْمنن

إؾمٚمقأ، ومت٤مرة يسنتٕمٛمؾ ًمٗمنظ )شمٜمبٞمنف( ًمإلؿمن٤مرة عمم  ُمنر رضوري، و ظمنرى ي٘منقل 

)ىم٤مقمدة(، وصم٤مًمث٦م يٓمرخ ؾم١مآً صمؿ جيٞم٥م قمٜمنف، وٓ يتقىمنػ قمٜمند اًمِمن٤مض  واًمٜمن٤مدر، وُمن٤م 

 وىمع ومٞمف اخلالا، ًمٙمل ٓ يٕمّ٘مد إُمقر قمغم اًم٘م٤مرفذ

ًمّمنقشمٞم٦م، ووضمنف مجٚمن٦م ُمنـ رومٞم٦م، واًمبالهمٞمن٦م، وانيمام قم٤مًم٩م مجٚم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ اًمّم 

 وضمقه اًم٘مراءا  اعمتقاشمرة واًمِم٤مضة، و سمدى ر يف ذم  يمثر ُمـ قمنميـ ُمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦مذ

مل ُيندرا ُمنـ ىمبنؾ،  وهق سمٕمد  صمر ُمـ أصم٤مر ذم اًمٜمحق اًمٕمري اعمتٛمٞمزة ذم ُمٜمٝمجٝمن٤م،

ومل يَر اًمٜمقر سمٕمُد، وُم١مًمٗمف قمٚمؿ ُمـ  قمالا اًمٜمح٤مة واًم٘منّراء ذم اًم٘منرن اًمت٤مؾمنع اهلجنري، 

 يمثر ُمـ قمنمة يمت٥م ُٟمنم ُمٜمٝم٤م يمت٤مسم٤من وم٘منط، ومل يندرا ُمٜمٝمجنف اًمٜمحنقي ومنٞمام ظمّٚمػ 

  قمٚمؿذ



 

 الفصل الثالث
 دراسة منهج ابن النجار في كتابه

 املبحث األول
 منهجه في عرض املادة، وشصصيته العخلمية، وأبرز سمات منهجه

 ويـ رئٞمس٦م هل:ىمسؿ اسمـ اًمٜمج٤مر ُم٤مدة يمت٤مسمف قمغم  رسمٕم٦م قمٜم٤م

 اعم٘مدُم٦م 

 عقمراأ آؾمتٕم٤مضةذ 

 اًم٘مقل ذم اًمبسٛمٚم٦م 

 اًم٘مقل ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م 

 قمٚمٞمنف سمنام هنق  هٚمنف، واًمّمنالة 
ِ
 ُم٤م اعم٘مدُم٦م وم٘مد اومتتحٝم٤م سم٤مًمبسٛمٚم٦م، و ِد اهللِ واًمثٜم٤مء

قمغم ٟمبٞمف اًمٙمريؿ، و ًمف و صح٤مسمف  مجٕملم، صمنؿ ذع سمٕمند ضًمنؽ ذم سمٞمن٤من اًمسنب٥م اًمنذي 

هلدا اعمرضمق ُمـ ورائف، ضًمؽ ٕن سمٕمنض اًمٙمتن٥م اعم١مًمٗمن٦م ذم دقم٤مه عمم شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف، وا

هذا اًمبن٤مأ مل شمنػ سمن٤مًمٖمرض قمنغم اًمقضمنف إيمٛمنؾ، ومل شمِمنػ همٚمٞمنؾ اًم٘من٤مرف سمنام هنق 

 ومْمؾ، وم٠مراد سمذًمؽ  ن يزيد قمٚمٞمٝم٤م، ويٖمٜمل ؾم٤مئٚمف قمـ اًمرضمقع عًمٞمٝم٤م، وىمد ضيمرٟم٤م ٟمّمنف 

 ذم ضًمؽ قمٜمد طمديثٜم٤م قمـ  ؾمب٤مأ شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مأذ

 د ُم٤مدة يمت٤مسمف ُمبتندئ٤ًم سمن٢مقمراأ )آؾمنتٕم٤مضة(، وحتن٧م هنذا  صمؿ سمٕمد اعم٘مدُم٦م سمد  ذم

اًمٕمٜمقان طم٤مول  ن يٕمّرا اًم٘م٤مرف سمجٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م ممن٤م ًمنف شمٕمٚمنؼ 

 سمٚمٗمظ آؾمتٕم٤مضة، ُمـ ىمري٥م  و سمٕمٞمدذ 

عض سملّم  ول إُمر ُمٕمٜمك آؾمنتٕم٤مضة، واؿمنت٘م٤مىمٝم٤م، صمنؿ حتند  قمنـ اًمٗمٕمنؾ اعمْمن٤مرع 

ذم مجٞمننع  طمقاًمننف، وقمننـ اًمٗم٤مقمننؾ وـمبٞمٕمتننف، وقمننـ اًمٗمٕمننؾ وقمالُم٤مشمننف، ويمٞمٗمٞمنن٦م عقمراسمننف 



 

اعمنن٤مب و ٟمقاقمننف ُمٕمننتاًل وصننحٞمح٤ًم، جمننردًا وُمزينندًا، صمننؿ ىمننرر ىم٤مقمنندة ذم ُمٕمرومنن٦م اؾمننؿ 

اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمنقل، وىم٤مقمندة  ظمنرى ذم ُمٕمرومن٦م اًمٜمٓمنؼ سمٗمٕمنؾ إُمنر، وضيمنر مجٞمنع 

بسٛمٚم٦م، طمروا اجلر، و ؿم٤مر عمم  ٟمف ؾمقا يٗمّّمؾ اًم٘مقل ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمٜمد طمديثف قمـ اًم

 وحتد  قمـ اؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اًمِمٞمٓم٤من(، و صمب٧م ىم٤مقمدة ًمٚمتٕمريػ سم٤مًمٜمٕم٧م و طمقاًمفذ

صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد ضًمنؽ عمم قمٜمنقان  ظمنر وهنق )اًم٘منقل ذم اًمبسنٛمٚم٦م( حتند  حتتنف قمنـ 

اؿمت٘م٤م، اًمبسٛمٚم٦م، واؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اؾمؿ( وسملم ُمن٤م وىمنع ومٞمنف ُمنـ ظمنالا، ُمنع شمنرضمٞم  

ُمٕمن٤مين طمنروا اجلنر، وسمنلم  اًمقضمف إىمقى، وقمّرا سم٤معمْم٤ما عًمٞمف، وومّمؾ اًم٘منقل ذم

ضًمؽ شمٜم٤مول ُمس٤مئؾ صقشمٞم٦م ومبلّم اعمقا ع اًمتل شمرىمؼ ومٞمٝم٤م ٓا ًمٗمظ اجلالًم٦م، واعمقا نع 

اًمتل شمٗمخؿ ومٞمٝم٤م، وُم٤م يندهمؿ ُمنـ احلنروا ذم ٓا اًمتٕمرينػ، و ؿمن٤مر  يْمن٤ًم عمم سمٕمنض 

 اعمس٤مئؾ اًمبالهمٞم٦مذ

 وذم اًم٘مسننؿ اًمث٤مًمنن٨م ُمننـ اًمٙمتنن٤مأ، وهننق )اًم٘مننقل ذم عقمننراأ اًمٗم٤محتنن٦م(  ومننرغ ُمنن٤م ذم

ضمٕمبتف ذم هذا اعمٞمدان، عض حتّد  قمـ اعمقا ع اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمْمنٛم٦م قمالُمن٦م ًمٚمرومنع، 

وُمتك شمٙمقن فم٤مهرة همػم ُم٘مدرة، وحتند  قمنـ اعمرومققمن٤م ، وومّّمنؾ اًم٘منقل ذم اعمبتند  

واخلؼم وُم٤م يتٕمٚمؼ ذم ضمقا  طمنذا  طمند  ريم٤مٟمنف وقمدُمنف، و ومنرد ومّمناًل ًمبٞمن٤من اجلٛمنؾ 

هلن٤م، يمنام شمٜمن٤مول اعمقا نع اًمتنل شمٜمنقأ ومٞمٝمن٤م اًمتل هل٤م حمؾ ُمـ اإلقمراأ، واًمتل ٓ حمنؾ 

احلروا قمـ احلريم٤م ، يمام هق احل٤مل ذم إؾمامء اًمست٦م، ومجع اعمذيمر اًمس٤ممل وُم٤م  حلنؼ 

ٍما، وإُمثٚمن٦م اخلٛمسن٦م، واًمٗمٕمنؾ نسمف، ومجع اعم١مٟم٨م اًمس٤ممل وُم٤م  حلنؼ سمنف، وُمن٤م ٓ يٜمن

مجع اًمسنالُم٦م  اعمْم٤مرع اعمٕمتؾذ ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ُمّمٓمٚم   سمقاأ اًمٜمٞم٤مسم٦م، وشمٙمٚمؿ  يْم٤ًم قمغم

واًمتٙمسننػم، واًمْمننامئر اعمتّمننٚم٦م واعمٜمٗمّمننٚم٦م، واًمٗمٕمننؾ اعمْمنن٤مرع، وطمننروا اًمٕمٓمننػ 

وُمٕم٤مٟمٞمٝمنن٤م، واًمٗمٕمننؾ إُمننر، واعمٜمّمننقسم٤م  )اعمٗم٤مقمٞمننؾ وؿمننبف اعمٗم٤مقمٞمننؾ(، وقمالُمنن٤م  

اًمٜمّم٥م، واًمبدل و ٟمقاقمف، وإؾمامء اعمقصقًم٦م، وقمٛمؾ اؾمؿ اعمٗمٕمقل، وُم٤م ي٘منقا ُم٘من٤ما 



 

وشمٕمرض ًمنبٕمض وضمنقه اًم٘منراءا  ذم سمٕمنض  اًمٗم٤مقمؾ، واًمتقاسمع يم٤مًمتقيمٞمد، واًمٕمٓمػذ

اًمٙمٚمام ، وشمٜم٤مول سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٍمومٞم٦م واًمّمنقشمٞم٦م واًمدًٓمٞمن٦مذ ومْمناًل قمنـ عقمنراأ 

  ًمٗم٤مظ اًمٗم٤محت٦م اًمتل هل قمامد يمت٤مسمف، وُمٜمٓمٚم٘مف ًمبٜم٤مء ُم٤مدشمفذ

هذا جمٛمؾ ُم٤م شمٜم٤موًمف اعم١مًمػ ُمنـ ُمق نققم٤م  ٟمحقين٦م ذم يمت٤مسمنف، وهنل ُمنـ اًمٙمثنرة 

ق اًمٕمنري، قمر نٝم٤م اعم١مًمنػ سم٠مؾمنٚمقأ ضمديند سمحٞم٨م شمٙم٤مد شمٖمٓمنل جمٛمنؾ  سمنقاأ اًمٜمحن

خيتٚمػ قمام هق ُم٠مًمقا ذم يمت٥م اًمٜمحق، ًمذا اىمت٣م هذه اًمدراؾمن٦م، اًمتنل ُمنـ ؿمن٠مهن٤م  ن 

شمٙمِمنػ قمننـ ُمٜمٝمجننف ذم يمٞمٗمٞمن٦م اًمٕمننرض، وآٟمت٘منن٤مل ُمنـ ُمق ننقع عمم  ظمننر، وشمٜمنن٤مُوِل 

  ظمننر عمم َُمقِ ننٍع  ظمننر، وُمننـ ؿمنن٠من هننذه 
ِ
ُمق ننقٍع ذم َُمق ننٍع دون ؾمننقاه، وعرضمنن٤مء

 ن شمتٚمٛمس ُمقا ع اإلسمداع واًمت٘مٚمٞمد ذم ُمٜمٝمجف، وُمـ صَمنَؿ احلٙمنؿ قمٚمٞمنف  اًمدراؾم٦م  يْم٤مً 

 ؾمٚمب٤ًم وعجي٤مسم٤ًمذ 

ًمذا  رى  ٟمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م  ن ٟمتقىمنػ وىمٗمن٦م ُمٓمقًمن٦م ُمنع اًمٗم٘منرة إومم ُمنـ يمت٤مسمنف، 

وهل )عقمنراأ آؾمنتٕم٤مضة( اًمتنل اؾمنتٖمرىم٧م ؾمن٧م ورىمن٤م  ُمنـ اعمخٓمنقط ، ًمتتْمن  

 ًمٚم٘م٤مرف ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجفذ

ُمف ذم هذه اًمٗم٘مرة، اًمتنل هنل اًمٗم٘منرة إومم ُمنـ يمت٤مسمنف، سمبٞمن٤من اسمتد  اسمـ اًمٜمج٤مر يمال

ُمٕمٜمننك آؾمننتٕم٤مضة: سم٠مهننن٤م اؾمننتدقم٤مء قمّمننٛم٦م اهلل، وسمننلّم ُمٙم٤مٟمتٝمنن٤م ُمننـ اًم٘مننر ن، صمننؿ ضيمننر 

اعمّمدر اًمذي اؿمت٘م٧م ُمٜمف، صمؿ  قمرأ اًمٚمٗمٔم٦م إومم ُمٜمٝم٤م وهل ) قمقض( ومذيمر  ٟمف ومٕمنؾ 

ْمنٛم٦م، وُمٜمنف اٟمٓمٚمنؼ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده قمـ اًمٜم٤مص٥م واجلن٤م ا، وقمالُمن٦م رومٕمنف اًم

ًمَسق، إدًم٦م قمغم ومٕمٚمٞمتف، صمؿ قمغم ُمْم٤مرقمتف، صمؿ ىمن٤مده ضًمنؽ ًمٚمٙمنالا قمنغم ـمبٞمٕمن٦م هنذا 

 اًمٗمٕمؾ وسمٞم٤من اًمٕمقاُمؾ اًمتل شم١مصمر قمغم طمريمتف اإلقمراسمٞم٦مذ 

صمؿ سمٕمد  ن اٟمتٝمك ُمـ ضًمنؽ ضيمنر  ن وم٤مقمنؾ ) قمنقض( ُمسنتؽم ومٞمنف شم٘منديره:  ٟمن٤مذ وىمند 

ـمبٞمٕمتننف ُمننـ طمٞمنن٨م اًمٔمٝمننقر ومتحنن٧م ًمننف هننذه اعمسنن٠مًم٦م ٟم٤مومننذة ًمٚمٙمننالا قمننغم اًمٗم٤مقمننؾ و



 

 وآؾمتت٤مر، واحلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م، وقمالىمتف سم٤مًمٗمٕمؾ، وهمػم ضًمؽذ

صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد ضًمؽ ًمٚمحدي٨م قمـ اًمبٜمٞم٦م اًمٍمومٞم٦م ًمٚمٗمٕمؾ ) قمقض(، ومبنلّم  صنؾ هنذا 

اًمٗمٕمؾ، وو ٟمف، وُم٤م ـمر  قمغم سمٜمٞمتنف ُمنـ شمٖمٞمنػم، وسمنلّم  ن ُم٤م نٞمف )قمن٤مض( ويمقٟمنف ُمٕمتنؾ 

و ٟمقاقمنف ذم إومٕمن٤ملذ صمنؿ سمنلّم ُمّمندره، اًمٕملم، ىمن٤مده ضًمنؽ ًمٚمحندي٨م قمنـ آقمنتالل 

 واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، وُمـ هٜم٤م ٟمٗمذ ًمق ع ىم٤مقمدة عمٕمرومتٝمامذ

ُمٜمنف )قمنذ( وىمن٤مده ضًمنؽ ًمٚمٙمنالا قمنغم ـمبٞمٕمن٦م ومٕمنؾ  إُمرصمؿ سمٕمد ضًمؽ سملّم  ن ومٕمؾ 

 إُمر وُم٤مهٞمتف، ويمٞمٗمٞم٦م اؿمت٘م٤مىمف واًمٜمٓمؼ سمفذ

 ؾ اًمبالهمٞمن٦م اًمتنليٗمتف  ن يتقىمنػ هٜمٞمٝمن٦م قمٜمند سمٕمنض اعمسن٤مئ مل وهق سملم هذا وضا  

شمقًمد  ُمـ ؾمٞم٤م، شمريمٞم٥م  ًمٗم٤مظ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وىمد يتقىمػ  يْم٤ًم قمٜمد سمٕمض اعمس٤مئؾ 

اًمّمقشمٞم٦م، ورسمام اًمٗم٘مٝمٞم٦م  يْم٤ًم، مم٤م يْمٗمل قمغم اًمٜمص ـم٤مسمع اًمتٜمنقع اعمٕمنرذم، وآرشمٞمن٤مخ 

اًمذهٜمل، وضًمؽ طملم خيرج اًم٘م٤مرف ُمـ ُمٞمدان اًم٘مقاٟملم واًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م، 

اًمبالهمٞمنن٦م، وإٟمٖمنن٤ما اًمّمننقشمٞم٦م اًمتننل شمتقًمنند قمننـ اًمٜمٓمننؼ سم٠مصننقا   عمم ُمٞمنندان اًمّمننقر

 احلروا اًمتل شمتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٙمٚمام ذ

احلٛمندذ  قمنُؿ ُمنـ اًمِمنٙمر> »اًمتل شمقىمػ قمٜمده٤م ىمقًمف:  ومٛمـ  ُمثٚم٦م اعمس٤مئؾ اًمبالهمٞم٦م

ٕن احلٛمد: هق اًمثٜم٤مء قمغم اهلل سمجٛمٞمنؾ صنٗم٤مشمف اًمذاشمٞمن٦م وهمػمهن٤م، واًمِمنٙمر: هنق اًمثٜمن٤مء 

ي٘م٤مل:  د  ومالٟم٤ًم قمغم قمٚمٛمف وؿمج٤مقمتف، وٓ ي٘م٤مل: ؿمنٙمرشمف قمنغم قمٚمٞمف سم٢مٟمٕم٤مُمفذ وهلذا 

 ذشقمٚمٛمف وؿمج٤مقمتفذ ومٙمؾ ؿمٙمر:  د، وًمٞمس يمؾ  د: ؿمٙمًرا

 عن ىمٞمؾ: اًمر ـ  سمٚمنغ ذم اًمقصنػ ُمنـ اًمنرطمٞمؿ، سم٤مًمٜم٘منؾ قمنـ اًمزضمن٤مج» وىمقًمف 

 

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

:  هننذ شمٜمٔمنر شمرمجتنف ذم588هق  سمق عؾمح٤م، عسمراهٞمؿ سمـ اًمرسي سمـ ؾمٝمؾ اًمبٖمدادي، اعمٕمروا سم٤مًمزضم٤مج،   ( 2)

 ذ8/628، وحتٗم٦م إري٥م 888، وـمب٘م٤م  اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم 885، و ظمب٤مر اًمٜمحقيلم 57ُمراشم٥م اًمٜمحقيلم 



 

وهمػمه، ومٙمٞمػ ىمدا اًمر ـ قمغم اًمرطمٞمؿ؟ وقم٤مدة اًمٕمنرأ ذم صنٗم٤م  اعمندخ  ن يؽمىمنقا 

، ر ف ُم٤م ىم٤مًمف اجلقهري  طمدمه٤معمم إقمغمذ وم٤مجلقاأ قمٜمف ُمـ وضمٝملم:  ُمـ إدٟمك

، ومٕمنغم هنذا اًم٘منقل ٓ َينِرُد اًمسن١مالذ شٟمديؿ وٟمندُم٤من»اهلل شمٕم٤ممم:  هنام سمٛمٕمٜمك واطمد، يمن

َا عمٕمٜمننك ًمٓمٞمننٍػ> وهننق  ن آؾمننؿ اًمٙمننريؿ،  قمٜمننل اجلالًمنن٦م، ظمنن٤مّص واًمثنن٤مين : عٟمننام ىُمنند 

همنػمه، ٓ ُمٗمنردًا وٓ ُمْمن٤موم٤ًم، وم٘مندا ًمنذًمؽ ذ  سم٤مًمب٤مري، ؾمبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم، ٓ يسنٛمك سمنف

يقصػ سمف همنػمه ُمٗمنردًا  و ُمْمن٤موم٤ًم، ومن٠مظّمر ًمنذًمؽ، ٕٟمنف جينق   ن ي٘من٤مل: ش: اًمرطمٞمؿ»و

ر ن٤من »يقصنػ سمنف همنػمه ُمْمن٤موم٤ًم ومٞم٘من٤مل: ش: اًمنر ـ»رضمؾ رطمٞمؿ، ورطمٞمؿ اًم٘مقاذ و

َط ًمذًمؽ، واهلل  قمٚمؿشىمقُمف  ذش، وٓ يقصػ سمف ُمٗمردًا عٓ اهلل شمٕم٤ممم، ومقؾم 

ظمروج ُمـ اًمٖمٞمب٦م  ژپ  پ ژ سمٕمد ىمقًمف: ژ ٿ ٿ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:» قًمف: وىم

  ڄ ژ عمم اخلٓم٤مأ، وقمٙمس هذا ذم اخلروج ُمـ اخلٓم٤مأ عمم اًمٖمٞمب٦م ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

وضًمؽ ؿم٤مئع ذم يمالا اًم٘مقا [ 22:يقٟمس] ژ ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ

أ> ٟمثرًا وٟمٔماًم، وهق رضٌأ ُمـ اًمبالهم٦م> ٕن اًمٙمالا عضا ُٟم٘مؾ ُمـ  ؾمٚمقأ عمم  ؾمٚمق

يم٤من  طمسـ ُمـ عضمرائف قمغم  ؾمٚمقأ واطمد شمٓمريًب٤م ٟٓمبس٤مط اًمس٤مُمع، وعي٘م٤مفم٤ًم 

 ذشًمإلصٖم٤مء عًمٞمف

اًمتل شمقىمػ قمٜمده٤م، شم٘مريره ىم٤مقمدة ذم يمٞمٗمٞمن٦م ٟمٓمنؼ ٓا  وُمـ  ُمثٚم٦م اعمس٤مئؾ اًمّمقشمٞم٦م

ىم٤مقمدة: اقمٚمنؿ  ن آؾمنؿ اًمٙمنريؿ ي٘منع سمٕمند احلريمن٤م  اًمنثال ، »ًمٗمظ اجلالًم٦م، وم٘م٤مل: 

رس ُرىمنؼ، وعن وىمنع سمٕمند ومنت   و نًمٗمتح٦م، وم٢من وىمع سمٕمد يموهل: اًمْمٛم٦م، واًمٙمرسة، وا

 

هنذ يٜمٔمر: آقمتب٤مط ومٞمٛمـ رُمل ُمنـ 5;5هق  سمق ٟمٍم عؾمامقمٞمؾ سمـ  ٤مد، اجلقهري، ص٤مطم٥م اًمّمح٤مخ،   ( 8)

 ذ85;، رىمؿ 8/668ًمققم٤مة ، وسمٖمٞم٦م ا78، واًمبٚمٖم٦م ذم شمراضمؿ  ئٛم٦م اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م رىمؿ 76اًمرواة سم٤مٓظمتالط 

 ذ:6اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ87اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)



 

 ذ ش، ر ف اهلل شمٕم٤مممذذ ؿ ومّخؿ، يمام  ؿم٤مر ]عًمٞمف[ اًمِم٤مـمبل

شمٜمبٞمنف: اقمٚمنؿ  ن »وُمـ ضًمؽ سمٞم٤مٟمف ًمٚمحروا اًمتل شمدهمؿ ومٞمٝم٤م ٓا اًمتٕمريػ، وم٘من٤مل:  

يمنَؾ  ٓا اًمتٕمريػ شمدهمؿ ذم  رسمٕم٦م قمنم طمروم٤ًم، ُمٜمٝم٤م شمسٕم٦م شمسٛمك اعمثٚمث٤م  اًمثالصم٦م> ٕنَ 

صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م  ظمقا  ذم اعمخرجذ وم٤مًمثالصم٦م إومم: اًمٓم٤مء، واًمدال اعمٝمٛمٚمت٤من، واًمت٤مء اعمثٜم٤مة 

ومق،ذ واًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٔمن٤مء، واًمنذال، واًمثن٤مء اعمثٚمثن٦مذ واًمث٤مًمثن٦م: اًمّمن٤مد، واًمسنلمذ واًمنزاي، 

 وشمسٛمك هذه اًمثالصم٦م إظمػمة طمروا اًمّمٗمػمذ

 نمنٕمجٛمتن٤من، ومٝمنذه إرسمٕمن٦م قمنوسم٘مل اًمٜمقن، واًمالا، واًمقاو، واًمْم٤مد، واًمِملم اعم

طمروم٤ًم ٓ جيق  ومٞمٝمـ عٓ اإلدهم٤ما، وشمسٛمك هذه اًمالا اًمِمٛمسٞم٦م،  قمٜمنل اًمنالا اعمدهمٛمن٦م، 

 ذ شوشمٔمٝمر ومٞمام قمدا هذه احلروا اعمذيمقرة، وشمسٛمك اًم٘مٛمري٦مذذذ

وُمننـ ضًمننؽ عىمننراره ىم٤مقمنندة ذم يمٞمٗمٞمنن٦م اًمٜمٓمننؼ سمحريمنن٦م اهلٛمننزة ذم ومٕمننؾ إُمننر وم٘منن٤مل: 

يم٦م اهلٛمزة ذم إُمرذ عضا  رد  ضًمنؽ ومن٤مٟمٔمر عمم ُم٤م نٞمف> ىم٤مقمدة: ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٓمؼ سمحر»

عن يم٤من رسم٤مقمٞم٤ًم> ٟمٓم٘م٧م سم٤مهلٛمزة ُمٗمتقطم٦م  سمدًا، وشمٙمقن مهنزة ىمٓمنع، وعن يمن٤من صمالصمٞمن٤ًم  و 

مخ٤مؾمنٞم٤ًم  و ؾمداؾمننٞم٤ًم> ٟمٔمننر  عمم صم٤مًمن٨م اعمْمنن٤مرع> عن يمنن٤من ُمْمنٛمقُم٤ًم> ٟمٓم٘منن٧م سمنن٤مهلٛمزة 

وشمٙمنقن مهنزة  ُمْمٛمقُم٦م، وعن يم٤من ُمٙمسنقرًا  و ُمٗمتقطمن٤ًم> ٟمٓم٘من٧م سمن٤مهلٛمزة ُمٙمسنقرة،

 ذشوصؾ

وم٘مد راخ يٗمّمؾ اًم٘مقل ذم ر ي اًمٗم٘مٝمن٤مء ذم ُمق نقع اًمَ٘مَسنؿ،   ُم٤م قمغم صٕمٞمد اًمٗم٘مف

 

ه سمنـ ظمٚمنػ سمنـ   ند اًمرقمٞمٜمنل،   ( 8) هننذ يٜمٔمنر شمرمجتنف ذم:  عٟمبن٤مه اًمنرواة 0;7هق  سمق حمٛمند اًم٘م٤مؾمنؿ سمنـ ومِنػْمُ

 ذ2/20، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م 5::/2، وـمب٘م٤م  اًم٘مراء 9/290، وـمب٘م٤م  اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 6/880

 ذ69٘مقاقمد احلس٤من: ،اًم( 2)

 ذ:6اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ92اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)



 

، وىمند ضيمنر  ضًمنؽ ذم اعمالطمٔمن٤م  وضًمؽ ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ طمنروا اًم٘مسنؿ

 قمغم ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ٕٟمف ظمروج ُمٗمرط قمغم ُمق قع اًمٙمت٤مأ وُمٜمٝمجفذ

وًمٕمنؾ ُمن٤م ىمندُمٜم٤مه يٖمٜمنل قمنـ  هذا هق ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ وـمري٘متف ذم  د ُمن٤مدة يمت٤مسمنف،

اإلـم٤مًم٦م، وٓ ؾمٞمام  ٟمٜم٤م سمٞمٜم٤م  هؿ إسمقاأ اًمتل شمقىمنػ قمٜمنده٤م، واعمسن٤مئؾ اًمتنل ـمرطمٝمن٤م 

وىمٕمد هل٤م ذم ُم٘مدُم٦م هذا اعمبح٨مذ وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م  ن ٟمتقضمف ًمٚمٙمِمنػ قمنـ ىمْمن٤مي٤م 

 ُمٜمٝمجٞم٦م  ظمرى شمستٜمبط ُمـ صمٜم٤مي٤م يمت٤مسمفذ

خّمٞم٦م اسمـ اًمٜمج٤مر ذم يمت٤مسمف وا ح٦م اعمٕم٤ممل، ُمتٛمٞمزة اًمسام ، ٓ حتتن٤مج عمم ـمنقل ؿم

قمٜم٤مء وُمزيد سمح٨م طمتك شمٔمٝمر ًم٘م٤مصده٤م، عض  قم٤من ُم٤م يندر  اًمٜمن٤مفمر ذم قمب٤مرشمنف>  ٟمنف 

 ُم٤ما قم٤ممل طمّمٞمػ ُمتزن، ظمبػم ذم اًمٜمحق واًمٍما، واًم٘منراءا  واًمتٗمسنػم، واًمبالهمن٦م 

ىم٤مدر سم٢مضن اهلل،  ن ي٠مظمذ ُمنـ يمنؾ ومنـ سمنام  واًمٗم٘مف  يْم٤ًم، قم٤ممل سمٗمـ اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ،

خيدا هدومف، ًمٞمخرج ًمٚم٘م٤مرف رو ٦م ُمـ ري٤مض اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمنؿ، يرشمنع ومٞمٝمن٤م يمنام يِمن٤مء، 

ؼ، سمؾ اًمٖم٤مرا اًمٜم٤مىمد، واعمٕمٚمؾ اعمحٚمؾ، ومٝمق شمن٤مرة  ومل يٙمـ دوره ومٞمٝم٤م دور اًمٜم٤مىمؾ اعمٜمس 

ًمف، ويٕمٚمنؾ ي٘مّٕمد ىم٤مقمدة، وشم٤مرة  ظمرى يّمقغ شمٜمبٞمٝم٤ًم، وصم٤مًمث٦م يس٠مل صمؿ جيٞم٥م قمنـ شمسن٤مؤ

 ُم٤م حيت٤مج عمم شمٕمٚمٞمؾ، ويرضم  ُمـ أراء ُم٤م يراه إومم سم٤مًمؽمضمٞم ذ

وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م  ن ٟمجٛمؾ ؾمام  ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وظمّم٤مئص ُمٜمٝمجف قمنغم 

 ؿمٙمؾ ٟم٘م٤مط، ًمتٙمقن  ىمرأ ًمٚمٗمٝمؿ، و وضمز ذم اًمتٚمخٞمص، ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼذ

وشم٘مدير اًمٕمٚمامء،  اشمسٛم٧م ؿمخّمٞم٦م اسمـ اًمٜمج٤مر سم٤مهلدوء، واًمر اٟم٦م، واًمتقا ع، -8

 ومٝمق يٕمرض  راءهؿ سمٙمؾ شم٘مدير واطمؽماا، ُمع اًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ واًمؽمب قمٜمٝمؿذ

 

 ذ77يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 قمرأ قمـ ر يف وُمقىمٗمف ساطم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م، ومنرضم  ؾمنبٕم٦م  -2

 ىمقال، و ٕمػ صمامٟمٞم٦م  ظمرى سم٠مًمٗمن٤مظ سحين٦م ُمنـ ُمثنؾ ىمقًمنف: و هنق  نٕمٞمػ، وهنق 

ؼمد ذم اؿمنت٘م٤م، يمٚمٛمن٦م )اؾمنؿ( قمنغم سمٕمٞمد، ورّد هذا اًم٘مقل، ُمـ ضًمؽ شمرضمٞمحف ًمر ي اعمن

واظمتٚمننػ ذم اؿمننت٘م٤مىمف وم٘منن٤مل اعمننؼمد ُمننـ » ر ي صمٕمٚمنن٥م، ُمننع شمٕمٚمٞمننؾ اًمؽمضمننٞم ، وم٘منن٤مل: 

ٍميلم عٟمف ُمِمنتؼ ُمنـ اًمسنٛمق، وهنق اًمٕمٚمنق وآرشمٗمن٤مع، ومٙم٠مٟمنف قمٚمنؿ قمنغم ُمسنامه، ناًمب

وم٠مو حف ويمِمػ ُمٕمٜم٤مهذ وىم٤مل صمٕمٚم٥م ُمـ اًمٙمقومٞملم: هق ُمِمتؼ ُمـ اًمقؾمؿ، واًمسنٛم٦م، 

> ٕٟمننف يّمننٖمر قمننغم وإول  ىمننقى و صنن قمالُمنن٦م عمنن٤م حتتننفذ وهننل اًمٕمالُمنن٦م، ومٙم٠مٟمننف 

 ذ شؾمٛملذذذ

وُمـ ضًمؽ شمرضمٞمحف ًمٚمر ي إول ذم حتديد اًمٕم٤مُمؾ ذم )اًمر ـ اًمرطمٞمؿ( ُمنـ ًمٗمنظ 

واظمتٚمننػ ذم اًمٕم٤مُمننؾ ومننٞمٝمام، وم٘مٞمننؾ: اًمٕم٤مُمننؾ ومننٞمٝمام هننق اًمٕم٤مُمننؾ ذم » اًمبسننٛمٚم٦م، وم٘منن٤مل:

 ذشل  ىمقىوإوُمقصقومٝمامذ وىمٞمؾ: اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝمام ُمٕمٜمقي، وهق اًمتبٕمٞم٦مذ 

 ذشاعم٤مب ُمـ اًمزُم٤من واحل٤مرضش ُمٜمذ»َ ْن جُيََر سمن وإضمقد» وُمـ ضًمؽ ىمقًمف: 

ُمع اًمتٕمٚمٞمؾ وم٘من٤مل:  ژ پ  پ ژوُمـ ضًمؽ شمرضمٞمحف ًم٘مراءة اًمرومع ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ذ ش> عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمقِا واًمدًٓم٦م قمغم صمب٤م  اعمٕمٜمك واؾمت٘مرارهذذذواًمَرومُع َ ضمقد»

 ژپ  پ ژ :ؾ  طمد وضمٝمل ىمراءة اًمٙمرس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموُمـ ضًمؽ شمْمٕمٞمٗمف شمٕمٚمٞم

، وومٞمف وضمٝم٤من:  طمدمه٤م: اشمب٤مقم٤ًم ًمٙمرسة اًمالا ُمنـ : سم٤مجلر   (احلٛمدِ ) واًمث٤مًمث٦م: » وم٘م٤مل: 

 

 ذ68اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ69اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ78اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)

، 8/885، واًمٙمِمنن٤ما ;;8ٍمي ندة احلسننـ اًمبننٍميذ يٜمٔمننر: ُمٗمننرنىمننراءة ؿمنن٤مضة، ٟمسننب٧م عمم احلسننـ اًمبنن( 7)

 ذ8/92وٟمسب٧م  يْم٤ًم عمم  يد سمـ قمكم ذم اعمحرر اًمقضمٞمز 



 

ذ وإُمثٚم٦م قمغم  ذذشوهق  ٕمٞمػيمام ىم٤مًمقا: اعمٖمػمةذ  وم٠مشمبٕمقا يمرسة اعمٞمؿ ًمٚمٖملم،   ( ِاهلل)

 ضًمؽ يمثػمة ٟمٙمتٗمل سمام ىمّدُمٜم٤مه اظمتّم٤مرًاذ

، ويمن٤من همر نف ُمنـ وراء ضًمنؽ ّٛمـ يمت٤مسمف اًمٙمثػم ُمنـ اعمسن٤مئؾ اخلالومٞمن٦م  -5

 اًمبٞم٤من واًمٕمٚمؿ ، وًمٞمس اجلدل واعمٜم٤مىمِم٦مذ

اشمسؿ  ؾمٚمقسمف سم٤مًمتٜمقع ذم قمرض اعم٤مدة، ومْماًل قمـ شمٜمقع اعمق ققم٤م ، عض ُمزج  -6

سملم اًمرسد واحلقار، وم٘مند يمن٤من حين٤مور ٟمٗمسنف سم٤مًمسن١مال واجلنقاأ، ويٜمبنف قمنغم ُمن٤م ينراه 

د سمٕمض اًم٘مقاقمد، وم٘مد ؾم٠مل ٟمٗمسف شمسنٕم٦م  ؾمنئٚم٦م و ضمن٤مأ رضوري٤ًم سمٚمٗمظ )شم ٜمبٞمف(، وي٘مٕم 

 ذ، وىمّٕمد ؾم٧م ىمقاقمد، وٟمبف ٓصمٜمل قمنم شمٜمبٞمٝم٤مً قمٜمٝم٤م

 اشمسٛم٧م قمب٤مرشمف  سم٤مًمبٞم٤من واًمق قخذ -7

اًمتزا سمتٕمٚمٞمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ، شمٕمٚمٞماًل يٗميض عمم اًمٗمٝمؿ، ُمنـ ضًمنؽ ىمقًمنف ذم  -8

وهنق ومٕمنؾ ُمٗمنرد شذ قمن٤مض»ُم٤م نٞمف: »ؾمٞم٤م، طمديثف ومٕمؾ ) قمقض( ُمنـ ًمٗمنظ آؾمنتٕم٤مضة: 

صمالصمل جمرد، واوي ُمٕمتّؾ اًمٕملم، وي٘من٤مل ًمنف: إضمنقا، وضو اًمثالصمن٦مذ ُم٤م يمقٟمنف ُمٗمنردًا 

صمالصمٞم٤ًم ومقا  ، و ُم٤م يمقٟمف جمّردًا> ومب٤مقمتب٤مر  ّٟمف ؾمٚمؿ ُمـ اًمزي٤مدة قمغم احلروا إصنٚمٞم٦م 

ـ واو يمام ي٠ميت اًمتل شم٘م٤مسمؾ سم٤مًمٗم٤مء، واًمٕملم، واًمالاذ و ُم٤م يمقٟمف واوي٤ًم> ّٕن  ًمٗمف ُمٜم٘مٚمب٦م قم

 >سمٞم٤مٟمفذو ُم٤م يمقٟمف ُمٕمتنؾ اًمٕمنلم> ومنعن قمٞمٜمنف طمنرا قمٚمن٦مذ و ُمن٤م شمسنٛمٞمتف سمن٤مٕضمقا

 

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ95، 92، :8، 86، 79،  78،75يٜمٔمر: قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل اًمقرىم٤م  أشمٞم٦م: ، ( 2)

 ذ92، 90، :8، 85، 82، :6، 67، 66، 68يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ90، 88، 86، 82، 88، 80، ;7، 78، 77، 75، :6ر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، يٜمٔم( 6)

 ذ92، 69، 66، 62يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 7)

 ؾم٘مط ُمـ )أ(ذ شذ ومعنذذذ سم٤مٕضمقا»ُمـ ىمقًمف: ( 8)



 

ومب٤مقمتبنن٤مر  ن طمننرا اًمٕمٚمنن٦م ذم ضمقومننف،  ي: ذم وؾمننٓمفذ و ُمنن٤م شمسننٛمٞمتف: سمننذي اًمثالصمنن٦م> 

 ذشومب٤مقمتب٤مر  ٟمؽ عضا رددشمف عمم ٟمٗمسؽ وضمدشمف قمغم صمالصم٦م  طمرا

 سمف ضًمؽ ًمٚمخنروج ظمن٤مرج رخ طمتك  وم٣منننن ومرط ذم اًمتٗمريع و ؾمٝم٥م ذم اًمِم -9

ٟمٓمنن٤م، قمٚمننقا اًمٕمرسمٞمنن٦م، عمم قمٚمننقا اًمٗم٘مننف، وؾمننقا ينن٠ميت سمٞمنن٤من ضًمننؽ، عن ؿمنن٤مء اهلل، ذم 

 اعمالطمٔم٤م  قمغم اًمٙمت٤مأذ

يم٤من يمثػمًا ُم٤م يٗمتت  يمالُمف سم٘مقًمف: )اقمٚمؿ  ّن(، وخيتٛمف سم٘مقًمف: )ومن٤مومٝمؿ ضًمنؽ(،  -:

 عض يمرر اًمٕمب٤مرة إومم اصمٜمتلم وصمالصملم ُمرة، ويمرر اًمث٤مٟمٞم٦م مخس قمنم ُمرةذ

 

 

 ذ62اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 املبحث الثاني
 موقفه من الشواهد ومنهجه في اعتماد الدليل

ضمننر  قمنن٤مدة اًمٜمحنن٤مة ذم شمننىلًمٞمٗمٝمؿ قمننغم رضأ إُمثٚمنن٦م اعمّمننٜمققم٦م ًمتق ننٞم   

ىمقاقمدهؿ، وطمِمد ُم٤م يتقاومر ًمدهيؿ ُمـ إدًّم٦م اعمروي٦م اعمسٛمققم٦م إلىمراره٤م، وضمري٤ًم قمغم 

متثٞماًل واطمتج٤مضم٤ًم،  قم٤مدة قمٚمامء اًمٜمحق ذم هذا اًمب٤مأ، وم٘مد قُمٜمل اعم١مًمػ سم٤مًمِم٤مهد اًم٘مر ين

ه٤م، واحلدي٨م اًمنميػ، واًمِمٕمر اًمٕمري، يمام قمٜمل سم٤مًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞم٦م صحٞمحٝم٤م وؿم٤مض  

و ىمقال اًمٕمٚمامء، وضًمؽ ًمتق ٞم  ُم٤م يٜمبٖمنل شمق نٞمحف، وعىمنرار ُمن٤م يٜمبٖمنل عىمنراره، ُمنـ 

اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م اًمتل قمر ٝم٤م ذم يمت٤مسمنف، وهنق ذم هنذا اًمبن٤مأ ي٘مندا اًم٘منر ن 

 ؾمقاه، صمؿ إُمثٚم٦م اعمّمٜمققم٦م، صمؿ اًمِمٕمرذاًمٙمريؿ قمغم ُم٤م 

وحيسـ سمٜمن٤م  ن ٟمتقىمنػ قمٜمند يمنؾ دًمٞمنؾ ُمٜمٝمن٤م وٟمٜمٔمنر ذم يمٞمٗمٞمن٦م عومن٤مدة اعم١مًمنػ ُمٜمنف، 

 وشمقفمٞمٗمف ًمف، وٟمبد  سم٠ميمثره٤م ورودًا، و قمٔمٛمٝم٤م ىمدرًا، وهق اًمِم٤مهد اًم٘مر ينذ

اقمتٛمد اعم١مًمػ اقمتامدًا يمبػمًا قمغم اًم٘مر ن اًمٙمريؿ ذم عينراد اًمندًمٞمؾ وآطمتجن٤مج سمنف، 

نميـ  ين٦م، يتنق ع نواًمتٛمثٞمؾ سمف، وم٘مد  رسمنك قمندد أين٤م  قمٜمنده قمنغم ُمئن٦م وصمالصمن٦م وقمن

 آطمتج٤مج هب٤م قمغم ؾمت٦م حم٤مور رئٞمس٦م، هل يم٤مٔيت:

ػ ذم هذا :  يمثر اعم١مًمشمق ٞم  ُم٤م يذيمره ُمـ ىمقاقمد اًمٜمحق واًمٍما: اعمحقر إول

اًمب٤مأ ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ذم أي٤م  اًمٙمريٛم٦م، ًمتق ٞم  يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل ضيمره٤م، رهمبن٦م 

 

يمن٤من اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ هنق اطمت٩م اًمٜمح٤مة ُمٜمذ وىم٧م ُمبٙمر سم٤مًم٘مر ن اًمٙمريؿ ذم شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد اًمٜمحنق اًمٕمنري، سمنؾ ( 8)

اًمسب٥م اعمب٤مذ ًمٜمِم٠مة هذا اًمٕمٚمؿ، وهق  ُمر ُمٕمنروا ٓ حيتن٤مج عمم شمٗمّمنٞمؾ وسمٞمن٤من، واعمّمن٤مدر اًمتنل قمٜمٞمن٧م سمنذًمؽ 

، اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ و صمنره ذم اًمدراؾمن٤م  اًمٜمحقين٦م ;2يمثػمةذ يٜمٔمر ُمٜمٝم٤م: اًمِم٤مهد و صقل اًمٜمحق ذم يمتن٤مأ ؾمنٞمبقيف 

 ذ9;، 67



 

ذم و قخ اًمندًمٞمؾ، وىمنقة احلجن٦م، وٟمّمن٤مقم٦م اًمبٞمن٤من، وُمنـ ضًمنؽ متثٞمٚمنف سم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم: 

ًمبٞمن٤من  ّن اًمٗمٕمنؾ اعمْمن٤مرع عضا اشمّمنؾ سمنف  [52:يقؾمػ] ژڎڎ ڌڌژ

ذ ويمنذا متثٞمٚمنف سم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم: اًمٗمت عطمدى ٟمقين اًمتقيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م  و اخلٗمٞمٗم٦م، سمٜمل قمغم 

 ذ ومتثٞمٚمف سم٘مقًمف شمٕمن٤ممم:شذم»، ًمبٞم٤من اإل ٤موم٦م اعم٘مدرة سمن [55:ؾمب٠م] ژ ٹ ٹ ٹ ژ

ًمٚمجٛمٚمنن٦م اًمقاىمٕمنن٦م ظمننؼمًا ًمٙمنن٤من، ومتثٞمٚمننف  [899:إقمننراا] ژ ۈئ  ۆئ  ۆئ ژ

، ًمٚمجٛمٚمنن٦م اًمقاىمٕمنن٦م ظمننؼمًا ًمٙمنن٤مد،  [98: اًمب٘مننرة]ژ چ  چ  چ ژسم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم: 

ًمٚمجٛمٚمن٦م اًمقاىمٕمن٦م  [88 :يقؾمنػ] ژٹ ٿٹ ٿژ: ومتثٞمٚمف سم٘مقًمف شمٕمن٤ممم

 ذ طم٤مًٓذذذ وهمػم ضًمؽ يمثػم

، يم٤مؾمنتدًٓمف قمنغم ُمٕمٜمنك )اًمنرضمٞمؿ( اعمحقر اًمث٤مين: سمٞم٤من اعمٕمٜمك اًمٚمٖمنقي ًمٚمٗمٔمن٦م ُمن٤م

ڑ  ک  ژ  سمننن٤معمرضمقا،  و اعمِمننتقا، عض اؾمننتدل قمننغم اعمٕمٜمننك إول سم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم :

  ے  ے  ھ ژف شمٕمنن٤ممم: قمننغم اعمٕمٜمننك اًمثنن٤مين سم٘مقًمنن،  واؾمننتدل [ 7 :اعمٚمننؽ] ژ ک

 ذَؽ ذ ي: ٕؿمتٛمٜمَ [ 68 :ُمريؿ] ژ ﮳  ﮲  ۓۓ

 :سمٞم٤من شمٕم٤مور إًمٗم٤مظ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمٕم٤مين داظمؾ اًمسٞم٤م،: اعمحقر اًمث٤مًم٨م

 يمثر اعم١مًمػ ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٤مٔي٤م  اًم٘مر ٟمٞم٦م ذم هذا اًمب٤مأ، وٓؾمنٞمام قمٜمند ضيمنره  

ًمسنٞم٤م، اًمنذي هنق ومٞمنف، حلروا اجلر، واعمٕم٤مين اًمتل ي١مدهي٤م يمنؾ طمنرا ُمٜمٝمن٤م طمسن٥م ا

وطمسبٜم٤م هٜم٤م  ن ٟمسق، ُمٜمٝم٤م ُمث٤مًٓ واطمدًا، ًمبٞم٤من ضًمؽ، ىم٤مل اعم١مًمػ ذم ُمٕمنرض طمديثنف 

 ن شمٙمنقن:   طمنده٤م: طمنرا ضمنر وهلن٤م ُمٕمن٤منش ُمنـ»اقمٚمؿ  ن »  :قمـ طمرا اجلر )ُمـ(

 

 ذ68يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 8)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ :7، 78، 77، 76ذ وًمٚمقىمقا قمغم ُمقا ع ُ ظمر يٜمٔمر: ، 68يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 2)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ :7يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 5)

 ذ 67يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 6)



 

ذذذذوشمٙمننقن [: :اًمب٘مننرة] ژ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ ، يم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم:ًمٚمتبٕمننٞمض

 ژ ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ ژٕمنن٤ممم: يمننام ىمن٤مل ؾمنبح٤مٟمف وشمش قمنـ»سمٛمٕمٜمنك 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژ،  ي: قمننـ ضيمننر اهللذ وىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم: [22:اًمزُمننر]

پ    ژذ ىم٤مل اهلل شمٕمن٤ممم: اًمب٤مء ي: قمـ هذاذ وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك:  [9;:إٟمبٞم٤مء] ژ ڱ

ٻ    ٻ    ژ ىمن٤مل اهلل شمٕمن٤ممم:ش ذم»ذذذوشمٙمقن سمٛمٕمٜمنك [67 :اًمِمقرى]ژ پ  پ  ڀ

ٻ   ژىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم: شذ قمٜمنند»ذ وشمٙمننقن سمٛمٕمٜمننك  [; :اجلٛمٕمنن٦م] ژپ  پ  پ  پ      

 ذ   ش[ 80: ل قمٛمران]ژ ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ

پ  پ   ژ، يم٤مؾمتِمنٝم٤مده سم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم: اعمحقر اًمراسمع: سمٞم٤من وضمف ُمـ وضمقه اًمٚمٖمن٦م

شمِمبٞمٝم٤ًم هل٤م سمٜمنقِن ش ُمـ»قمغم َ َن سمٕمَْمٝمؿ يمرَس ٟمقَن » قمغم يمرس ٟمقن )عن(، وم٘م٤مل:  ژ ڀ

 ذشًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ وهق ومّمٞم  [898:اًمٜمس٤مء] ژ پ  پ  ڀ ژٕم٤ممم: ذم ىمقًمف شمش عن»

  ٿ ژ  ، يم٤مؾمتدًٓمف سم٘مراءة  زةاعمحقر اخل٤مُمس: عضم٤م ة وضمف ُمـ وضمقه اًمٜمحق

، سمخٗمض )إرطم٤مِا( قمغم ضمقا  اًمٕمٓمػ [8 :اًمٜمس٤مء] ژ وإَْرطَم٤ماِ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ

ٱ  ٻ   ژٕمن٤ممم: ذ واؾمتدًٓمف سم٘مقًمنف شمقمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم عقم٤مدة اجل٤مر

 ذم ىمراءة اًمتخٗمٞمػذ وذم اًمِم٤مض  يْم٤ًم: [807 :إقمراا] ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

)قمنغم( ىمند ين٠ميت سمٛمٕمٜمنك  اجلنر   طمنرَا  نَ قمنغم  َ )طَمِ٘مٞمٌؼ سَم٠َمن ٓ َ ىمقَل قَمغم اهللِ عَِٓ احلَنَؼ(

 ذاًمب٤مء
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الًمن٦م ، يم٤مؾمتدًٓمف قمغم  صؾ ًمٗمظ اجل٤مدا: سمٞم٤من اؿمت٘م٤م، ُمس٠مًم٦م سومٞم٦ماعمحقر اًمَس 

  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ)اهلل( سم٠من  صٚمٝم٤م )عًمنف( سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕمن٤ممم: 

 ذ[6::اًمزظمرا] ژ  ھ

ُمـ هذا ٟمخٚمص عمم  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمد  وى عمم ريمـ ؿمديد إليْم٤مخ ىمقاقمد اًمٜمحنق 

ومرقمنف واشمسنؼذ  امَٟمن صنٚمف اًمنذي ُمٜمنف اٟمبثنؼ، وٕضمٚمنف  اًمٕمري وعصمب٤مهتن٤م، ورّد اًمٜمحنق عمم

ـ اًمٜمح٤مة إوائؾ اًمذيـ ضمٜمحقا ًمٚمِم٤مهد اعمّمٜمقع، ومل يٙمثروا وهبذا يت٘مدا قمغم يمثػم ُم

ُمـ ؿمقاهد اًم٘مر ن اًمٙمريؿ، وي٘مػ ُمع ُمنـ ريمٜمنقا عمم اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ ذم هنذا اًمبن٤مأ 

 اجلٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ،يم٤مسمـ هِم٤ما وهمػمهذ

٤م، ومننذيمر ؾمننبٕم٦ًم هقمٜمننل اعم١مًمننػ ذم يمت٤مسمننف سمنن٤مًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞمنن٦م، صننحٞمحٝم٤م وؿمنن٤مض  

وصمالصملم وضمٝم٤ًم ذم  رسمٕم٦م قمنم طمروم٤ًم، صمامٟمٞم٦م  طمنرا ُمٜمٝمن٤م ذم ؾمنقرة اًمٗم٤محتن٦م، واخلٛمسن٦م 

 إظمرى ُمـ ؾمقر  ظمرىذ 

 ُم٤م اًمتل هل٤م قمالىم٦م سمحروا ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م> ومٙم٤من همر ف ُمنـ ضيمنر وضمنقه طمنروا 

اًم٘مننراءا  ومٞمٝمنن٤م، شمزوينند اًمٜمنن٤مفمر ذم يمت٤مسمننف  و اعمننتٕمٚمؿ سمٛمزينند ُمننـ اعمٕمٚمقُمنن٤م  اًمٜم٤مومٕمنن٦م 

ٗمٞمدة، مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ سمحروا هذه اًمسقرة اًمٙمريٛم٦م، ُمنـ ضمٝمن٦م، وُمن٤م ًمنف صنٚم٦م سمٕمٚمنقا واعم

اًمٕمرسمٞمن٦م ُمننـ ضمٝمنن٦م  ظمننرى، وُمٜمٝمجنف ذم هننذا اًمبنن٤مأ ُمننـ اًمٕمٚمنؿ، ٓ يسننػم قمننغم وشمننػمة 

 

ىمْمٞم٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءا  ذم اًمندرا اًمٜمحنقي، ؿمنٖمٚم٧م طمٞمنزًا يمبنػمًا ُمنـ دراؾمن٤م  اًمبن٤مطمثلم اعمحندصملم> ( 8)

ة ُمٜمٝمن٤مذ ـمالىمٝم٤م، وسملم خمّٓمئ ًمبٕمض اًمقضمقه اعمتقاشمرعوضًمؽ ًمتب٤ميـ ُمقاىمػ اًمٜمح٤مة اًم٘مداُمك ُمٜمٝم٤م سملم حمت٩م هب٤م قمغم 

، 8:-98ًمٚمقىمقا قمغم مجٚم٦م ُمـ  راء اًمٜمح٤مة ذم هذا إُمرذ يٜمٔمر: اًم٘مر ن اًمٙمنريؿ و صمنره ذم اًمدراؾمن٤م  اًمٜمحقين٦م 

، 8:، و صمننر اًم٘مننراءا  اًم٘مر ٟمٞمنن٦م ذم شمٓمننقر اًمنندرا اًمٜمحننقي 889و صمننر اًم٘مننراءا  اًم٘مر ٟمٞمنن٦م ذم اًمنندرا اًمٜمحننقي 

 ،229واًم٘مننراءا  ذم اًمٜمحننق اًمٕمننري  ، و صمننر اًم٘مننر ن588-502وفمنن٤مهرة ختٓمئنن٦م اًمٜمحننقيلم ًمٚمٗمّمننح٤مء واًم٘مننراء 

 ذ 20/ص8/ج8ودراؾم٤م  ٕؾمٚمقأ اًم٘مر ن اًمٙمريؿ ،



 

واطمنندة، وعٟمننام ومٞمننف رء ُمننـ اًمتٗمنن٤مو  ُمننـ طمٞمنن٨م اإلؾمننٝم٤مأ واإلـمٜمنن٤مأ، واًمٜمسننب٦م 

 أشمٞم٦م: سم٤مًمٜم٘م٤مط عمج٤مل ضًمؽ  واإلهمٗم٤مل، واًمؽمضمٞم  واإلمه٤مل، ويٛمٙمـ

طم٤مول  ن يذيمر يمنؾ ُمن٤م يٕمرومنف ُمنـ وضمنقه اًم٘منراءا  اًمنقاردة ذم  ًمٗمن٤مظ ؾمنقرة  -

، ژ ٺ ژ  عٓ ذم ُمق نٕملم، مهن٤م ىمقًمنف شمٕمن٤ممم:ه٤م، اًمٚمٝمنؿ اًمٗم٤محت٦م، صحٞمحٝم٤م وؿمن٤مض  

تٍم قمنـ ضيمرهن٤م مجٞمٕمن٤ًم ن، عض ضيمر  ن ذم احلروملم ىمراءا  يمثػمة اىمن ژ ڦ ژ وىمقًمف: 

 ذ وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م ظمقا اًمتٓمقيؾ

وضمقه اًم٘مراءا  اًمقاردة ذم هذه احلروا، ُمبٞمٜمن٤ًم اًمقضمنف اإلقمنراي اًمتزا سمتقضمٞمف  -

، ُمنع سمٞمن٤من اًمقضمنف ًمٙمؾ وضمف ُمٜمٝم٤م، ويم٤مؿمٗم٤ًم اًمٜم٘م٤مأ قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقين٦م واًمدًٓمٞمن٦م

وىمننرف: ﴿رَأ﴾ »إىمننقى ُمٕمتٛمنندًا سمننذًمؽ قمننغم اًمنندًمٞمؾ، وُمننـ  ُمثٚمنن٦م ضًمننؽ ىمقًمننف: 

 ُمندخ،  و  قمٜمنل،  و سم٤مًمٜمّم٥م، ويٙمقن عُم٤م ُمٜمّمقسم٤ًم: عُم٤م سم٢م امر ومٕمنؾ ُم٘مندر شم٘منديره: 

قمغم اًمٜمداءذ وىمرف  يْم٤ًم: ﴿رُأ﴾ سم٤مًمرومع، ويٙمقن رومٕمف قمغم  ٟمنف ظمنؼم عمبتند  حمنذوا 

ذ وُمـ  ُمثٚمتف  يْم٤ًم ىمقًمف قمٜمد طمديثف قمـ وضمقه اًم٘منراءا  اًمتنل ورد  ششم٘مديره هق

واًمرومننع  ضمننقد عمنن٤م ومٞمننف ُمننـ اًمٕمٛمننقا واًمدًٓمنن٦م قمننغم صمبنن٤م  اعمٕمٜمننك » :ذم دال )احلٛمنند(

 ذ شواؾمت٘مرارهذذ

مل يٕمـ سمٜمسب٦م وضمقه اًم٘مراءا  عمم  صح٤مهب٤م، قمٜم٤مي٦م شم٤مُم٦م، وم٘مد ٟمسن٥م ُمنـ يمنّؾ ُمن٤م  -

 ذ، وأظمر ؿم٤مض ورده،  رسمٕم٦م  وضمف وم٘مط، صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م
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مل يٚمتزا اًمتزاُم٤ًم شم٤مُم٤ًم سم٤مًمتٜمبٞمف قمغم ُم٤م َضيمره ُمـ وضمقه اًم٘منراءا  اًمِمن٤مضة، وم٘مند ٟمبنف  -

 ذقمغم ضًمؽ ساطم٦م ذم  رسمٕم٦م ُمقا ع وم٘مط

ٕمض اًمقضمقه اًمّمحٞمح٦م سم٠مهن٤م اظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر، ُمـ همػم  ن يٕمؼّم  ؿم٤مر عمم سم

واًمرومع  ضمقدذذذ وهق »ساطم٦م سمّمحتٝم٤مذ يم٘مقًمف ذم رومع اًمدال ُمـ يمٚمٛم٦م )احلٛمد(: 

ذ وىمقًمف قمٜمد طمديثف قمـ ومت  اًمٜمقن إومم، شوقمٚمٞمف اجلٛمٝمقر  اظمتٞم٤مر ؾمٞمبقيف

ذ وقمٜمد شواجلٛمٝمقر قمغم ومت  اًمٜمقنذذ : »ژ  ٿژ ويمرسه٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ هبٛمزة وٓ اًمْم٠مًملموىمرف ﴿: » ژڄ  ڄ ژ طمديثف قمـ مهز ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ذشُمٗمتقطم٦م، وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم يمالا اًمٕمرأذذذًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم شمر  اهلٛمزة

ًمنف، ودًمنٞماًل ىم٤مـمٕمن٤ًم ذم  ٦مً ة، طمَجناختذ ُمـ اًم٘مراءا  سم٘مسٛمٞمٝم٤م اًمّمنحٞمح٦م واًمِمن٤مضَ  -

اًمتنل رومْمنٝم٤م سمٕمنض اًمٜمحن٤مة، ُمنـ شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد اًمٜمحق، عض  ضم٤م  سمٕمض وضمنقه اًمٜمحنق 

ضًمؽ اطمتج٤مضمف سم٘مراءة  زة، وهل ىمراءة صحٞمح٦م ُمتقاشمرة، قمغم ضمنقا  اًمٕمٓمنػ قمنغم 

ذ وىمند ؾمنب٘م٧م اإلؿمن٤مرة عمم ضًمنؽ ذم اعمحنقر اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم عقم٤مدة اجلن٤مر

اخل٤مُمس ذم اًمبٜمد إولذ وُمـ ضًمؽ عىمراره سمجقا  اًمٕمٓمػ قمنغم اًمٚمٗمنظ وقمنغم اعمحنؾ، 

اًم٘مراءة حلرا واطمد،  طمدمه٤م صنحٞم ، وأظمنر ؿمن٤مض، وذم ضًمنؽ  حمتج٤ًم سمقضمٝملم ُمـ

ًمنٞمس  يند » ٟمف جيق  اًمٕمٓمػ قمغم اًمٚمٗمنظ وقمنغم اعمحنّؾ، ومن٢مضا ىمٚمن٧م:  صمؿ اقمٚمؿ»ي٘مقل: 

، ومٚمؽ ذم ؿم٤مقمر وضمٝم٤من:  طمدمه٤م: اًمٕمٓمػ قمغم اًمٚمٗمظ، وهق اجلرذ شسمٙم٤مشم٥م وٓ ؿم٤مقمر
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، واًمب٤مء  ائندةذ اًمث٤مين: اًمٕمٓمػ قمغم اعمحّؾ وهق اًمٜمّم٥م، ٕن إصؾ: ًمٞمس  يد يم٤مشمب٤مً 

ذىمننرف [5 :اًمتقسمن٦م]  ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چژ  وُمننـ ُمثننؾ ضًمننؽ ىمقًمننف شمٕمنن٤ممم:

، ومٛمـ رومٕمف قمٓمٗمف قمغم حمّؾ اؾمؿ اهلل شمٕمن٤ممم> ٕن ُمق نٕمف سمرومع ﴿رؾمقًمف﴾ وسمٜمّمبف

، ومنن٤مقمرا ـمننر   قمٚمٞمننف، وُمننـ ٟمّمننبف قمٓمٗمننف قمننغم اًمٚمٗمننظش  نَ »رومننع سم٤مٓسمتننداء، و

 ذشضًمؽ

  إلصمبنن٤م  وضمننف  ظمننر، ُمننـ ضًمننؽ ىمقًمننف: اطمننت٩م سمقضمننف ُمننـ وضمننقه اًم٘مننراءا -

﴾ هبٛمزة ُمٗمتقطم٦م، وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم يمالا اًمٕمرأ، طمٙمك  سمنق وٓ اًمْم٠مًملموىمرف﴿»

: )ٓ ُيْس٠َمُل قَمنـ  اًمٕمب٤ما قمـ  ي قمثامن قمـ  ي  يد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ قمبٞمد ي٘مر 

 ًمٕمنرأ، ومٔمٜمٜمتف ىمند حلنـ، طمتنك ؾمنٛمٕم٧م ا سم٤مهلٛمزة [;5 :اًمنر ـ] َضٟمبِف عِْٟمٌس َوٓ ضَم٠ْمٌن ( 

 ذششم٘مقل: ؿم٠مسم٦م، ود سم٦مذ ُمٝمٛمق ًا، ًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم شمر  اهلٛمزة

ـَ  وسمٜمنن٤مء قمننغم ضًمننؽ ٟمخٚمننص عمم اًم٘مننقل: عنَ  اًمٜمجنن٤مر ًمننف قِمْٚمننؿ واومننر سمنن٤مًم٘مراءا   اسمنن

٦م ىم٤مـمٕم٦م ذم عصمب٤م  ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمري، ه٤م، وهل قمٜمده طمجَ اًم٘مر ٟمٞم٦م، صحٞمحٝم٤م وؿم٤مض  

 ن ينرّد قمٛمناًل ٓ ىمنقًٓ قمنغم اًمٜمحن٤مة  ويم٠مٟمف  راد ُمـ ظمالل اًمٚمجقء عًمٞمٝمن٤م هبنذه اًمسنٕم٦م،

اًمذيـ يم٤مٟم٧م ُمقاىمٗمٝمؿ همػم ُمر ٞم٦م ُمـ اًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞم٦م، يمن٤معمؼمد واًمٗمنراء وهمنػمهؿ، 

 

  يند قمنـ  ُم٤م ىمراءة اًمٜمّم٥م: وم٘مد روين٧م ىمراءة اًمرومع هل اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة، وهل ىمراءة اجلامقم٦م،( 8)

ٍمي، ذم شمٗمسنػم اًمٓمنؼمي ن، وٟمسنب٧م ًمٚمحسنـ اًمبن:28، وُمّمٓمٚم  اإلؿم٤مرا 2/897قمـ يٕم٘مقأذ ذم اعمستٜمػم

، وهل ًمٞمس٧م ذم اعمٗمردة، وٓ ذم اعمّمٓمٚم ذ وٟمسنب٧م عمم: قمبند اهلل سمنـ  ي عؾمنح٤م، ، وقمٞمسنك سمنـ قمٛمنر ، 90/:

 ذ5/266: ُمٕمجؿ اًم٘مراءا  ذ ويٜمٔمر  يْم٤مً  :/7و يد سمـ قمكم ذم اًمبحر اعمحٞمط 

نمي  ن شمٙمنقن اًمنقاو سمٛمٕمٜمنك، )ُمنع(،  ي: سمنرف نخمزًمٗمظ اجلالًم٦م سمٕمد ٟمّمبف، و ضم٤م  اًم  ي: اؾمؿ )عن( وهق( 2)

 ذ5/88ُمٕمف ُمٜمٝمؿذ اًمٙمِم٤ما 

 ذ89اًم٘مقاقمد احلس٤من ،:( 5)

 ذ96اًم٘مقاقمد احلس٤من ( 6)



 

وي٘مػ ُمع ُمـ يرى  ن اًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞمن٦م طمجن٦م داطمْمن٦م جين٥م إظمنذ هبن٤م واًمريمنقن 

 عًمٞمٝم٤م يم٤مًمسٞمقـمل وهمػمهذ 

نميػ مل يٜمنؾ طم٘منف ُمنـ آهنتاما ًمندى اًمٜمحن٤مة اًم٘منداُمك ذم ندي٨م اًمنُمٕمٚمقا  ن احل

شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد اًمٜمحنق اًمٕمنري، ًمنذا وم٘مند يمن٤من هنذا إُمنر ُمرشمٕمن٤ًم ظمّمنب٤ًم ًمٚمبن٤مطمثلم قمنـ 

ُمق نننقع ذم اًمٜمحنننق اًمٕمنننري، وؾمنننبب٤ًم ىمقيننن٤ًم ًمٔمٝمنننقر اًمٙمثنننػم ُمنننـ أراء وإىمنننقال 

 و اًمندوم٤مع واعمٜم٤مومحن٦م ، واًمدراؾم٤م ، اًمتل  ٚم٧م ذم ـمٞم٤مهت٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٘مند واًمٚمنقا

 ذواًمتاما اًمٕمذر

، وعٟمام اؾمتِمٝمد سمنف × ي٨م رؾمقل اهللمل خيِؾ اسمـ اًمٜمج٤مر يمت٤مسمف ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سمحد

ذم ؾمت٦م ُمقا ع ُمـ يمت٤مسمف،  ورد مخس٦م ُمٜمٝم٤م ًمبٞم٤من دًٓم٦م سمٕمض إًمٗم٤مظ داظمؾ اًمسٞم٤م،، 

رج وُمق ع واطمد  ورده ًمبٞم٤من ُمس٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمحرُم٦م اًم٘مسؿ سمٖمنػم اهلل، وهنق ظمن٤م

 قمـ ُمق ققمفذ

 ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص ُمٜمٝمجف ذم هذا اًمب٤مأ سمام ي٠ميت:

: مل يٕمـ سمذيمر ؾمٜمد احلدي٨م اًمنميػ  و راويف إول، وعٟمنام يمن٤من يٙمتٗمنل سم٘مقًمنف -

، اًمٚمٝمؿ عٓ ذم ُمق ٕملم، عض ىم٤مل ذم  طمندمه٤م: روي قمنـ اسمنـ قمبن٤ما، × يم٘مقل اًمٜمبل

 ذ  × ٤مري وُمسٚمؿ روي٤م قمـ اًمٜمبلوذم اًمث٤مين: عٓ  ن اًمبخ

 ٤من درضم٦م احلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمْمٕمػذ مل يٕمـ سمبٞم -

 

 ذ9/ 8ذم اًمٜمحق اًمٕمري، واحلدي٨م اًمٜمبقي 768-;75يٜمٔمر: اإلطمٙم٤ما ذم  صقل إطمٙم٤ما ٓسمـ طمزا ( 8)

، وذم  صنقل اًمٜمحنق  9، وُمقىمػ اًمٜمح٤مة ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 888يٜمٔمر: دراؾم٤م  ذم اًمٕمرسمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م ( 2)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ 7/ 8، واحلدي٨م اًمٜمبقي ذم اًمٜمحق اًمٕمري 72، و صقل اًمٜمحق اًمٕمري  68



 

ف مل يٚمتزا اًمتزاُم٤ًم شم٤مُم٤ًم سمٚمٗمظ سمٕمض إطم٤مدي٨م، ويم٤من قمٚمٞمف  ن يٚمتنزا ضًمنؽ َٕٟمن -

 ٠مًم٦م ٟمحقي٦م  و ًمٖمقي٦م، وٓ وم٤مئدة ُمـ احلدي٨م عن مل يٙمـ ًمٗمٔمف ًمٗمظننند عصمب٤م  ُمسذم صدَ 

 ذ× اًمٜمبل
 ـ اًمِم٤مهدذمل يسؼ احلدي٨م يم٤مُماًل وعٟمام ي٘متٍم قمغم ضيمر قمب٤مرة ُمٜمف ومٞمٝم٤م ُمقـم -

 ومٝمل ىمقًمف: × اه٤م قمـ اًمٜمبل ُم٤م إطم٤مدي٨م اًمتل رو -

    )ؾمن٤مىمف دًمنٞماًل قمنغم  ن طمنرا اجلنر)ذم

 ذشم٠ميت ؾمببٞم٦مذ  ي: سمسب٥م هرة

   ذؾم٤مىمف دًمٞماًل قمغم جملء اًمب٤مء اًمزائدة سمٛمٕمٜمك اًمبدل 

   ؾم٤مىمف دًمٞماًل قمنغم جمنلء اًمنالا سمٛمٕمٜمنك

 ذسمٕمدذ  ي: سمٕمد رؤيتف

  ؾم٤مىمف ًمبٞم٤من اعم٘مسؿ سمفذ 

   ؾمن٤مىمف ًمبٞمن٤من  ن يمٚمٛمن٦م

 )احلٛمد(  قمؿ ذم اًمدًٓم٦م ُمـ اًمِمٙمرذ

  ؾم٤مىمف ًمبٞم٤من ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م ) ُملم(ذ 

 

قـمـ اًمِمن٤مهدذ وطمسنبل هٜمن٤م  ن رواي٤م  هذا احلدي٨م يمثػمة، ومجٞمٕمٝم٤م ُمتٗم٘من٦م قمنغم ًمٗمٔمن٦م )ذم هنرة( وهنل ُمن( 8)

ـْ َ ِي » ( وهنل: :;/  : ظمت٤مر ُمٜمٝم٤م رواي٦م واطمدة ورد  ذم صنحٞم  ُمسنٚمؿ: ) ىَمن٤مَل اًمُزْهنرُي َوطَمنَدصَمٜمِك ُ َْٞمنٌد قَمن

ـْ َرؾُم  َٓ ِهَك َ ْرؾَمَٚمْتَٝم٤م شَم٠ْميُمنُؾ )َدظَمَٚم٧ِم اُْمَرَ ٌة اًمٜم٤َمَر رِم ِهَرٍة َرسَمَٓمْتَٝم٤م وَماَل ِهَل َ ـْمَٕمَٛمْتَٝم٤م وَ )ىَم٤مل:  -×-قِل اهللَِ ُهَرْيَرَة قَم

ـْ ظَمَِمنن٤مِش إَْرِض طَمَتننك َُم٤مشَمنن٧ْم َهننْزًٓ( ،  :8/85ذ وإدأ اعمٗمننرد56:/2ذ ويٜمٔمننر: صننحٞم  اًمبخنن٤مري (ُِمنن

 ذ2/888(، واجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم 768، طمدي٨م رىمؿ )2/507وصحٞم  اسمـ طمب٤من 

(، يمام روي  ّن اُمر ة دظمٚم٧ِم اًمٜم٤مَر ذم هّرٍة، ذ ضم٤مء ومٞمٝم٤م: و)ذم20(  يٜمٔمر: اًمتحٗم٦م اًمقومٞم٦م سمٛمٕم٤مين طمروا اًمٕمرسمٞم٦م 2)

  ي: سمسب٥م ِهّرةذ

 ذ72يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ75يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)



 

 ُم٤م ُمـ طمٞم٨م اطمتج٤مضمف سم٤مٔصم٤مر> وم٘مد اطمنت٩م سمن٠مصمر واطمند وم٘منط، وهنق ًمٕمبند اهلل سمنـ 

ُمسننٕمقد، رب اهلل قمٜمننف، اؾمننتدل سمننف قمننغم ٟمنندرة طمننذا اًمننالا ُمننـ اجلٛمٚمنن٦م آؾمننٛمٞم٦م، 

اجلٛمٚمن٦م اًمتنل شم٘منع سمٕمند اًم٘مسنؿ اؾمنٛمٞم٦م »اًمقاىمٕم٦م ضمقاسم٤ًم ًمٚم٘مسؿ ومل يٓمؾ اًمٙمالا، وم٘م٤مل: 

ؾمٛمٞم٦م: يٚمزا آشمٞم٤من ومٞمٝم٤م ذم ضمقاأ اًم٘مسؿ سم٤مًمالاذذذويٜمندر طمنذا اًمنالا وومٕمٚمٞم٦م، وم٤مٓ

عضا مل يٓمؾذ ىم٤مل اسمنـ ُمسنٕمقد، رب اهلل قمٜمنف: واًمنذي ٓ عًمنف همنػمه، هنذا ُم٘من٤ما اًمنذي 

 ذش  ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمب٘مرة

ٟمخٚمص ُمـ هذا عمم  ن اسمـ اًمٜمج٤مر، مل يقل احلدي٨م طم٘مف، ومل يريمـ عًمٞمف يمام يٜمبٖمنل 

سمنف ذم اًمندرا اًمٜمحنقي، يمنام هنق احلن٤مل قمٜمند يمثنػم ُمنـ اًمٜمحن٤مة اًمنذيـ ذم آطمتج٤مج 

 شم٘مدُمقا قمٚمٞمفذ 

وًمٕمؾ اًمذي ضمٕمؾ اعم١مًمػ ي٘مٍّم ذم هذا اجل٤مٟم٥م، واهلل  قمٚمنؿ، يمقٟمنف ُم٘مرئن٤ًم وًمنٞمس 

 سمٛمحّد ذ

اإليمث٤مر ُمنـ  اقمتٜمك اسمـ اًمٜمج٤مر سم٤مًمِم٤مهد اًمِمٕمري، يمٖمػمه ُمـ اًمٜمح٤مة اًمذيـ اقمت٤مدوا

نميـ ُمق ننٕم٤ًم، شمق قمننن٧م نآؾمتِمننٝم٤مد سم٤مًمِمننٕمر ذم يمتنننبٝمؿ، عض ضيمننره ذم صمامٟمٞمنن٦م وقمننن

رومٞم٦م، واعمسن٤مئؾ اًمٚمٖمقين٦م، نُمق ققم٤مهت٤م قمغم ُم٤م يم٤من ُمٓمردًا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م واًمّمن

ويمذا ُم٤م يم٤من ٟم٤مدر اًمقرود ىمٚمٞمؾ آؾمتٕماملذ واسمـ اًمٜمج٤مر ٓ يتٛمٞمز قمـ همػمه ُمـ اًمٜمح٤مة 

عمم آؾمتِمٝم٤مد سمام هق ُمتداول سملم اًمٜمح٤مة ُمنـ إؿمنٕم٤مر، ُمنـ ذم هذا اًمب٤مأ، وم٘مد قمٛمد 

همػم قمٜم٤مي٦م سمٜمسب٦م اًم٘مقل عمم ىم٤مئٚمف، وعن يم٤من ُمِمٝمقرًا، ومٚمؿ يٜمس٥م ُمٜمٝم٤م ؾمقى ؿمن٤مهديـ 

 ذم رنعض اىمتّم ، يمام  ٟمف مل يتؿ سمٕمْمٝم٤م، وأظمر ًمعظمٓمؾاصمٜملم وم٘مط،  طمدمه٤م جلرير

 

 ذ8/998(ذ وهق ذم ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م 822/  2اخلؼم سمٚمٗمٔمف ذم  صحٞم  اًمبخ٤مري  )( 8)

 ذ77اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ70يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)



 

 ذؾمبٕم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم ؿمٓمر اًمبٞم٧م  و سمٕمْمف

وم٘مد ريمنـ عًمٞمنف ذم  رسمٕمن٦م ُمقا نع  سم٤مًمِم٤مهد اًمٜمثري اعمٜمسقأ عمم اًمٕمرأ ُم٤م قمٜم٤ميتف 

وم٘مط اؾمتِمٝمد هب٤م قمغم ُم٤م هق ٟم٤مدر وىمٚمٞمؾ  و ؿم٤مض ذم يمالا اًمٕمرأ، وٓ سم٠ما ذم ضيمرهن٤م 

 مجٞمٕم٤ًم هٜم٤م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗم٤مئدة، ٕهن٤م ٓ شمِمٙمؾ صم٘ماًل ًم٘مٚمتٝم٤مذ وهل:

 وم٘من٤مل: ء اًمٙمن٤ما سمٛمٕمٜمنك آؾمنتٕمالءذذ اطمنت٩م هبنذا اًم٘منقل قمنغم جمنليمخػمىمقهلؿ: 

: يمخػمذ  ي: قمغم وشمٙمقن: ًمالؾمتٕمالءذ ىمٞمؾ ًمبٕمض اًمٕمرأ: يمٞمػ  صبح٧م؟ ىم٤مل»

 ذشظمػم

ودظمقهل٤م »ُرَأ( قمغم اعمْمٛمر، وم٘م٤مل: ذ اطمت٩م سمف قمغم ٟمدرة دظمقل )ُرسَمف ومتًك وىمقهلؿ: 

 ذشُرسَمف ومتكخمتص سم٤مًمٔم٤مهر، ومال شمدظمؾ قمغم اعمْمٛمر عٓ ومٞمام ٟمدر ُمـ ٟمحق: 

ذ اطمت٩م سمف قمغم دظمنقل شمن٤مء اًم٘مسنؿ قمنغم همنػم شمرأ  اًمٙمٕمب٦م، ـشم٤مًمر  ،شَمَري  وىمقهلؿ: 

: وم٢مهن٤م ختتص سم٤مًمٔم٤مهر، ومت٘مقل: شمن٤مهلل ٕومٕمٚمنـذذذ و ُم٤م شم٤مء اًم٘مسؿ»ًمٗمظ اجلالًم٦م، وم٘م٤مل: 

وؾمننٛمع ُمننـ يمالُمٝمننؿ : وشمننري، وشمنن٤مًمر ـ، وشمننرأ اًمٙمٕمبنن٦مذ وم٠مدظمٚمقهنن٤م قمننغم همننػم 

 ذشاجلالًم٦م

ذ  ورد هذه احلٙم٤مي٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم أعضا سمٚمغ اًمرضمؾ اًمستلم وم٢مّي٤مه وعّي٤م اًمِمقاوىمقهلؿ: 

وم٢مينن٤مه وعينن٤م  اًمسننتلم عضا سمٚمننَغ اًمرضمننؾ»وطمٙمننل قمننـ اًمٕمننرأ: » ؿمننذوضه٤م، وم٘منن٤مل: 

 

 ذ72يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)
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عين٤م  »وهذه احلٙم٤مي٦م ؿم٤مضة وٓ ي٘م٤ما قمٚمٞمٝم٤م>  ٓ شمرى  ٟمنف مل يسنٛمع ُمنٜمٝمؿ شذ اًمِمقاأ

،وٓ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ شم٠ميمٞمد اًمٚمقاطمؼ اًمتل شمٚمح٘منف ، ومنؽميمٝمؿ ضًمنؽ دًٓمن٦م قمنغم شوعّي٤م اًمب٤مـمؾ

 ذشهذه  احلٙم٤مي٦م ؿمذوض

 شمٜمبل هذه اًمٗم٘مرة قمـ قمٚمؿ اسمـ اًمٜمج٤مر سم٠مىمقال اًمٕمرأ اًمِم٤مضة واًمٜم٤مدرةذ

ؾمب٘م٧م ُمٜم٤م اإلؿم٤مرة عمم  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمند قمٜمنل سمنىلراء اًمٕمٚمنامء وٟم٘منؾ اًمٙمثنػم ُمٜمٝمن٤م، 

٧م ٟمحنق اعمئن٦م ىمنقل وىمد شم٘مّمنٞم٧م مجٚمن٦م ُمن٤م ٟم٘مٚمنف ذم يمت٤مسمنف ُمنـ إىمنقال وأراء، ومبٚمٖمن

ور ي، ٟمس٥م ُمٜمٝم٤م ٟمحق  رسمٕملم ىمقًٓ ٕصح٤مهب٤م، و همٗمؾ ٟمسب٦م اًمبن٤مىمل، ويمن٤من ؾمنٞمبقيف 

هق إيمثر طمْمقرًا سمنلم هن١مٓء اًمٕمٚمنامء، عض ٟمسن٥م عًمٞمنف ؾمنت٦م  ىمنقال، وٟمسن٥م ًمِمنٞمخف 

اخلٚمٞمؾ سمـ   د  رسمٕم٦م  ىمقال، ويمذا ومٕمؾ ُمع   د سمـ حيٞمنك صمٕمٚمن٥م،   ُمن٤م اًمٗمنراء واسمنـ 

ام صمالصمن٦م  ىمنقال، و ورد ًمٚمٛمنؼمد ىمنقًملم، وُمنثٚمٝمام ًمٚمزضمن٤مج هِم٤ما، وم٘مد ٟمس٥م ًمٙمؾ ُمنٜمٝم

ٍم ىمّمنده ُمنـ قمنرض هنذه نو ي قمكم اًمٗم٤مرد، و ومرد ُم٤م شمب٘منك ًمٚمب٘مٞمن٦مذ ويٛمٙمنـ طمن

 إىمقال ذم صمالصم٦م  ُمقر:

: ًمالطمتج٤مج هب٤م، وسمٞم٤من ُم٤م هق  ُمثؾ ومٞمام شمٕمدد  ومٞمف اًمقضمقه،  و إُمر إّول

ح٤ًم ًم٘مراءة اًمرومع ذم ىمقًمف  وىمع ومٞمف ظمالا، ُمـ ضًمؽ اخت٤مضه ُمـ اظمتٞم٤مر ؾمٞمبقيف ُمرضم 

واًمَرومُع َ ضمقدذ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمقِا واًمدًٓم٦م قمغم صمب٤م  » وم٘م٤مل: ژ پ  پ ژ :شمٕم٤ممم

ذ وُمـ ضًمؽ  يْم٤ًم شوقمٚمٞمف اجلٛمٝمقراعمٕمٜمك واؾمت٘مراره، وهق اظمتٞم٤مر ؾمٞمبقيف

وىمد »اطمتج٤مضمف سمام ضه٥م عًمٞمف اخلٚمٞمؾ وؾمٞمبقيف ذم  ّن )عّي٤م( اؾمؿ ُمْمٛمر، وم٘م٤مل: 

 

 : اًمِملمذ ذم )أ(( 8)

 وم٘مد ٟم٤مىمش اسمـ ضمٜمل هذه اعمس٠مًم٦مذ 8/287 صٜم٤مقم٦م اإلقمراأ ذ ويٜمٔمر:  85اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)



 

٤م( اؾمؿ  ٞمفاظمتٚمػ وم : ومذه٥م اخلٚمٞمؾ سمـ   د وؾمٞمبقيف،ر ٝمام اهلل شمٕم٤ممم، عمم  ن )عي 

ذ وُمـ ضًمؽ اطمتج٤مضمف سمام ضه٥م شُمْمٛمر، وقمٚمٞمف اعمح٘م٘مقن ُمـ  هؾ هذه اًمّمٜم٤مقم٦م

وشمٙمقن » عًمٞمف اًمٗمراء  ن طمرا اجلر )عمم( ىمد شم٠ميت  ائدة وشمٗمٞمد اًمتقيمٞمد، وم٘م٤مل: 

 ُمثٚم٦م قمغم ضًمؽ يمثػمة طمسبٜم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤مذ وإش، وهل اًمزائدةذ  صمبتف اًمٗمراءًمٚمتقيمٞمد

قمر ٜم٤مهذ

: ًمبٞم٤من  راء اًمٕمٚمامء ومٞمام شمٕمدد  ومٞمف اًمقضمقه،  و وىمنع ومٞمنف ظمنالا ُمنـ إُمر اًمّث٤مين

همػم شمرضمٞم  ر ي قمغم  ظمنر، ٓطمنتامل اعمسن٠مًم٦م ًمتٚمنؽ اًمقضمنقهذ ُمنـ ضًمنؽ سمٞم٤مٟمنف عمٕمن٤مين 

ذ وىمن٤مل اسمنـ ومٛمٕمٜم٤مه٤م: اًمت٘مٚمٞمؾ، وهنق ُمنذه٥م إيمثنريـش: ُرَأ »و ُم٤م » )ُرَأ(، وم٘م٤مل: 

درؾمتقيف، ومج٤مقم٦م: عهن٤م ًمٚمتٙمثػم  سمدًاذ وشمقؾمنط اسمنـ هِمن٤ما وم٘من٤مل: شمنرد ًمٚمٙمثنػم يمثنػمًا، 

 ذشوًمٚم٘مٚمٞمؾ ىمٚمٞمالً 

: ًمبٞم٤من اًمنر ي اعمتٗمنرد سم٤معمخ٤مًمٗمن٦م وعفمٝمن٤مر  نٕمٗمف، ُمنـ ضًمنؽ قمر نف إُمر اًمّث٤مًم٨م

وهنق ، اًمنر ـ( صنٗم٦م هلل) »ًمر ي صمٕمٚم٥م ذم  ن )اًمر ـ( ُمٕمَرأ ُمـ اًمٕمؼماٟمٞم٦م، وم٘م٤مل: 

ذ ويمذا قمر ف ًمنر ي اًمبٚمخنل ذم شؿ قمري، ظمالوم٤ًم ًمثٕمٚم٥م ذم شمٕمريبف ُمـ اًمٕمؼماٟمٞم٦ماؾم

وهق قمنري، ظمالومن٤ًم ًمٚمبٚمخنل ش اهلل»وم٘مٞمؾ: » شمٕمري٥م ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمـ اًمرسي٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مل: 

ذ وُمـ ضًمنؽ ىمقًمنف  يْمن٤ًم ذم ُمٕمنرض طمديثنف قمنـ اجلٛمٚمن٦م شرسي٤مٟمٞم٦منذم شمٕمريبف ُمـ اًم
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 ذشر ُمـ مجٚم٦م ظمالوم٤ًم ٕي قمكم اًمٗم٤مردوجيق  آقمؽماض سم٠ميمث» آقمؽما ٞم٦م: 

يم٤مٟم٧م ٓسمـ اًمٜمج٤مر قمٜم٤مي٦م سمٚمٖم٤م  اًمٕمرأ وهلج٤مهت٤م ذم يمت٤مسمف، وم٘مد وضمنف ُمنـ ظمالهلن٤م 

٤من  ّن ًمنبٕمض إًمٗمن٤مظ سمٕمض وضمقه اًم٘مراءا  اًمتنل ورد  ذم  ًمٗمن٤مظ اًمٗم٤محتن٦م، يمنام  سمن

 ذ يمثر ُمـ ًمٖم٦م

ٝمف ًم٘مراءة ومت  مهزة )عي٤م ( سم٠مّن ضًمؽ ًمٖمن٦م ُمسنٛمققم٦م، ومٛمـ  ُمثٚم٦م إُمر إول شمقضمٞم

ذ ويمننذًمؽ وعمننـ ىمر هنن٤م )هٞمنن٤م ( سم٘مٚمنن٥م اهلٛمننزة هنن٤مء، سمنن٠مّن ضًمننؽ ؿمنن٤مئع ذم يمالُمٝمننؿ

رسه٤م، سمن٠من اًمٗمنت  ًمٖمن٦م نشمقضمٞمٝمف ًم٘مراءة ومت  اًمٜمقن إومم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم )ٟمستٕملم( ويم

ًمّمن٤مد، عض راط( سم٤منذ ويمنذا )اًمّمنىمريش، واًمٙمرس ًمٖم٦م متٞمؿ، و ؾمد، وىمٞمس، ورسمٞمٕمن٦م

﴾ هبٛمنزة وٓ اًمْمن٠مًملموىمنرف ﴿» :ذ وُمـ ضًمؽ  يْم٤ًم ىمقًمفضيمر  ن ضًمؽ ًمٖم٦م ىمريش

 ذ شُمٗمتقطم٦م، وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم يمالا اًمٕمرأذذ

، وذم )ُرَأ(قمندة وُمـ  ُمثٚم٦م إُمر اًمث٤مين: ضيمره  ن ذم يمٚمٛم٦م )اؾمؿ( مخس ًمٖم٤م 

وذم  ،، وذم )اًمنذي(  رسمنع ًمٖمن٤م ، وذم يمٚمٛم٦م ) ُملم( ًمٖمتن٤من)ُرَأ(قمدة ًمٖم٤م 

 ذ وذم )طم٤مؿم٤م( صمال  ًمٖم٤م 
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 املبحث الثالث
 في كتابه، وما كان مثخله في بابه موازنة بني منهج ابن النجار

ؾمننب٘م٧م اإلؿمنن٤مرة ذم اًمتٛمٝمٞمنند عمم  ن مجٚمنن٦م ُمننـ اعمٕمننرسملم اقمتٜمننقا سمنن٢مقمراأ اًمٗم٤محتنن٦م، 

سمٕمْمنٝم٤م، ويمن٤من ممن٤م شم٘متْمنٞمف  وم٠مومردوا هل٤م يمتب٤ًم ُمسنت٘مٚم٦م، طمٗمٔمن٧م ًمٜمن٤م إين٤ما ،سمن٢مضن اهلل،

ذه اًمدراؾم٦م اًمقىمنقا قمنغم ُمن٤م وصنؾ عًمٞمٜمن٤م ُمٜمٝمن٤م، ًمٕم٘مند ُم٘م٤مرٟمن٦م سمٞمٜمٝمن٤م، ًمٜمنرى ـمبٞمٕم٦م ه

رس اهلل صنقرًا ُمنـ نُمق ع يمت٤مسمٜم٤م ُمٜمٝمن٤م، ومت٘مّمنٞم٧م  ظمب٤مرهن٤م، وـمٚمبتٝمن٤م ذم ُمٔم٤مهنن٤م، ومٞمن

سمٕمْمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٗم٘مرة اعمقضمزة اعمختٍمة، اًمتل  ُمؾ  ن يقوم٘مٜمل اهلل جلٕمٚمٝم٤م سمحثن٤ًم 

واًمبٞمنن٤من، يمننام  ُمننؾ  ن يننقوم٘مٜمل  ُمسننت٘ماًل، يننقذم هننذه اًمٙمتنن٥م طم٘مٝمنن٤م ُمننـ اإليْمنن٤مخ

يمر، وـمل  صٗمح٦م اًمٜمسٞم٤منذ  إلظمراضمٝم٤م عمم قم٤ممل اًمذ 

 وحيسـ هٜم٤م  ن ٟمبد  سمام هق  ىمدا ُمٜمٝم٤م ومٜم٘مقل:

حمٛمند سمننـ   ند اًمننديب٤مضمل  ٓسمنـ اعمٜمٗمٚمننقـمل اًمنديب٤مضمل، وزم اًمننديـ  سمنق قمبنند اهلل،

 ذذ خمٓمقط(هن996: ) اًمِم٤مومٕمل

ذا اًمٙمت٤مأ  ظماله ُمـ اعم٘مدُم٦م اًمتل ُمنـ ؿمن٠مهن٤م  ن شمٗمّمن  قمنـ هدومنف ُمنـ ُم١مًمػ ه

شم٠مًمٞمٗمننف، وشمٙمِمننػ اًمٜم٘منن٤مأ قمننـ سمٕمننض ُمالُمنن  ُمٜمٝمجننف، وًمٙمننـ ضًمننؽ ٓ يٛمٜمٕمٜمنن٤م ُمننـ 

شمِمخٞمص هذه اعمٕم٤ممل، ُمـ ظمالل ُم٤مدة اًمٙمت٤مأ ٟمٗمسف، عض ـم٤معم٤م هق سملم  ينديٜم٤م، واحلٛمند 

 :قر أشمٞم٦مهلل، وقمٚمٞمف  ىمقل عن ُمٜمٝم٩م اًمديب٤مضمل ذم يمت٤مسمف هذا يتٚمخص سم٤مُٕم

اُمت٤م  اًمٙمت٤مأ سم٤مًمٕمرض اعمريّمز ٕهؿ ُمق ققم٤م  اًمٜمحنق وُمن٤م يٜمندرج حتتٝمن٤م ُمنـ  -

 

 يٜمٔمر: وصٗمف ذم اًمتٛمٝمٞمدذ( 8)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ 8يٜمٔمر: عقمراأ  ا اًمٙمت٤مأ ، ( 2)



 

قمٜم٤مويـ رئٞمس٦م وومرقمٞم٦م، ُمـ همػم وًمقج ذم اعمس٤مئؾ اًمدىمٞم٘م٦م،  و اعمسن٤مئؾ اخلالومٞمن٦م اًمتنل 

 ٓ ختدا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ همػم اعمختصذ

 ىمٍم اعم١مًمػ يمت٤مسمف قمغم قمٚمنؿ اًمٜمحنق طمسن٥م، ومٚمنؿ ينذيمر ومٞمنف ؿمنٞمئ٤ًم ُمنـ ُمسن٤مئؾ -

اًمٍما  و اًمبالهم٦م  و اًم٘مراءا   و همػمه٤مذ سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمجن٤مر اًمنذي قمنرض 

 ذم يمت٤مسمف اًمٙمثػم ُمـ هذه اعمس٤مئؾذ

اىمتٗمك اعم١مًمػ ُمٜمٝم٩م اًمٜمح٤مة ذم قمرض ُم٤مدة يمت٤مسمف، عضا سمد  يمالُمف سم٠مىمس٤ما اًمٙمنالا  -

اًمتل هل آؾمؿ واًمٗمٕمؾ واحلرا، ظمالوم٤ًم عم٤م ومٕمٚمف اسمـ اًمٜمجن٤مر اًمنذي اختنذ ُمنـ  ًمٗمن٤مظ 

را، واًمبالهمن٦م واًمّمنق ، ن٦م ؾمبٞماًل ًم٘مقل ُم٤م يقد ىمقًمف ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٜمحنق واًمّمناًمٗم٤محت

 ووضمقه اًم٘مراءا ذ

ظمال اًمٙمت٤مأ ُمـ اًمتٕمٚمٞمنؾ واًمتحٚمٞمنؾ وعسمنداء وضمٝمن٤م  اًمٜمٔمنر، و ىمنقال اًمٕمٚمنامء  -

وقمننرض  رائٝمننؿ، سمخننالا يمتنن٤مأ اسمننـ اًمٜمجنن٤مر اًمننذي اؿمننتٛمؾ قمننغم اًمٙمثننػم ُمننـ هننذه 

 اعمس٤مئؾذ

عم١مًمنػ واًم٘من٤مرف، سمخنالا يمتن٤مأ اسمنـ ظمال اًمٙمت٤مأ ُمنـ اًمٚمٖمن٦م احلقارين٦م سمنلم ا -

 اًمٜمج٤مر اًمذي يمثػمًا ُم٤م حي٤مور اًم٘م٤مرف قمـ ـمريؼ اًمس١مال واجلقاأذ

عن مم٤م ي١مظمذ قمغم هذا اًمٙمت٤مأ قمدا اًمتقاومؼ سملم ُم٤مدة اًمٙمت٤مأ وقمٜمقاٟمنف، ومٝمنق ٓ  -

يٕمدو يمقٟمف يمت٤مسم٤ًم خمتٍمًا يٕمرض  هؿ  سمقاأ اًمٜمحق ذم شمريمٞمز ؿمديد، وٓ يٙم٤مد اًم٘م٤مرف 

اًمٗم٤محت٦م ومٞمف، سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمج٤مر اًمذي ضمٕمؾ ُمنـ  ًمٗمن٤مظ ي٘مػ قمغم  ًمٗم٤مظ ؾمقرة 

 ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م حمقرًا رئٞمس٤ًم شمدور طمقًمف ُم٤مدة اًمٙمت٤مأذ

 هذه  هؿ اًمٗمرو، اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل سمر   سملم اًمٙمت٤مسملم،  ُم٤م ُم٤م اشمٗم٘م٤م ومٞمف ومٝمق أيت:

اشمٗم٘م٤م ذم اًمٗمٙمرة وهل  ن يماًل ُمٜمٝمام طم٤مول قمرض قمٚمٛمف ذم هذا اًمب٤مأ ُمـ ظمالل  -

 رة اًمٗم٤محت٦مذعقمراأ ؾمق



 

طم٤مول يمٌؾ ُمٜمٝمام  ن يٜمٗمذ عمم  سمقاأ اًمٜمحنق ُمنـ ظمنالل ُمن٤م شمثنػمه  ًمٗمن٤مظ اًمٗم٤محتن٦م  -

ٟمٗمسٝم٤م، عٓ  ن اسمـ اًمٜمج٤مر يم٤من  يمثر اٟمٓمالىم٤ًم ُمنـ اسمنـ اعمٜمٗمٚمنقـمل، اًمنذي مل يسنتٓمع  ن 

 يٜمٗمؽ قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمح٤مة اعمٕمروا اعم٠مًمقا ذم يمتبٝمؿذ

 

 ذ (هن8:6: )ًمإلؾمٗمرايٜمل، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ   د،      

 : هؿ اعمٞمزا  اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل اُمت٤م  هب٤م هذا اًمٙمت٤مأ

ىمدا ًمف ُم١مًمٗمف سمٛم٘مدُم٦م ـمقيٚم٦م شم٘مع ذم ورىمتلم و ي٤مدة، حتد  ومٞمٝم٤م قمـ  مهٞم٦م قمٚمؿ  -

اًمٜمحق، وُمٙم٤مٟمتف سملم اًمٕمٚمقا وٟمِم٠مشمف، وسمنلّم اًمٗمنر، سمٞمٜمنف وسمنلم قمٚمنؿ اًمٚمٖمن٦م، ومل يٗمّمن  

قمـ ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجف، وٓ قمـ ؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمفذ سمخالا يمت٤مأ اسمنـ  -  اًمٕم٤مدةيمام ضمر-ومٞمٝم٤م 

 اًمٜمج٤مر اًمذي سمد  سمداي٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ُم٠مًمقوم٦مذ

اُمت٤م  اًمٙمت٤مأ سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اًمٜمحقي، وُم٤م وىمع ذم يمثػم ُمـ ُمس٤مئٚمف ُمنـ ظمنالا سمنلم  -

 اًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم، ومٝمق يمت٤مأ ُمٙمتقأ ًمٚمٕمٚمامء وًمٞمس ًمٚمٛمبتدئلمذ

يِمٕمر اًم٘م٤مرف  ٟمف يٓم٤مًمع ذم يمتن٤مأ خمنتص  اُمت٤م  سم٤مإلـم٤مًم٦م واإلؾمٝم٤مأ، سمحٞم٨م ٓ -

ر اًم٘م٤مرف سم٠مٟمف ذم صدد  سم٢مقمراأ اًمٗم٤محت٦مذ سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمج٤مر اًمذي ٓ يٜمٗمؽ يذيم 

 احلدي٨م قمـ  ًمٗم٤مظ اًمٗم٤محت٦مذ

سمد  ومٞمف ؿمخّمٞم٦م اعم١مًمنػ وا نح٦م ضمٚمٞمن٦م ومٝمنق يٕمٚمنؾ وحيٚمنؾ، ويٜم٘مند وي٘منرر،  -

ىذ سمخالا اسمنـ ويٕمؼم قمـ اًمٜمح٤مة اًمبٍميلم سم٤مٕصح٤مأ، وقمغم هذا ومٝمق سمٍمي اهلق

 اًمٜمج٤مر اًمذي مل ئمٝمر ضًمؽذ

ىمٍمه قمغم اًمٜمحق طمس٥م، ومٚمؿ يقرد ومٞمف ُمس٤مئؾ سومٞمن٦م  و سمالهمٞمن٦م،  و صنقشمٞم٦م،  -

وهمنرب ُمننـ هننذا اًمٙمتنن٤مأ قمٚمننؿ اإلقمننراأ »ذذذوىمند  ؿمنن٤مر عمم ضًمننؽ ساطمنن٦م وم٘منن٤مل 

 

 شم٘مدا اًمتٕمريػ هبذا اًمٙمت٤مأ ذم اًمتٛمٝمٞمدذ( 8)



 

ذ سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمج٤مر اًمذي مجع ومٞمف مجٚم٦م  شوطمده، وىمد مجٕم٧م ومٞمف ُمٕمٔمٛمفذذذ

 حقي٦م واًمٚمٖمقي٦م، واًمٍمومٞم٦م واًمبالهمٞم٦مذُمـ اعمٕم٤مرا اًمٜم

و ننع ُمٚمخّمنن٤ًم ذم ظم٤ممتتننف ضيمننر ومٞمننف مجٞمننع إسمننقاأ اًمتننل شمٜم٤موهلنن٤م ذم يمت٤مسمننف  -

 وُمقا ٕمف، يمل هيتدي عًمٞمٝم٤م اًم٘م٤مرفذ

عن مم٤م ي١مظمذ قمغم ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمت٤مأ، ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري، قمغم ُم٤م ومٞمف ُمنـ 

 مجٚم٦م ُمـ إُمقر، وهل: احلسـ،

ٟمس٥م يمت٤مأ )اًمقا ح٦م ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م( ًمٖمػم ُم١مًمٗمف، عض ٟمسنبٝم٤م ٓسمنـ ُمٕمنط،  -

 وهق ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمػ اًمبٖمدادي، يمام سمٞمٜم٤مه ذم اًمتٛمٝمٞمدذ

قمنندا اًمٕمٜم٤مينن٦م سمٜمسننب٦م اًمِمننقاهد اًمِمننٕمري٦م اًمتننل اؾمتِمننٝمد هبنن٤م ًم٘م٤مئٚمٞمٝمنن٤م، عٓ ذم  -

 ُمق ٕملم اصمٜملم، ُمـ  صؾ صمامٟمٞم٦م وقمنميـ ؿم٤مهدًاذ

 اًمتزاُم٤ًم شم٤مُم٤ًم سمٜمسب٦م  ىمقال اًمٕمٚمامء ٕصح٤مهب٤مذمل يٚمتزا  -

قمدا ٟمسب٦م وضمقه اًم٘مراءا  ًم٘م٤مرئٞمٝم٤م عٓ ذم  رسمٕم٦م ُمقا ع وم٘مط، ُمـ  صؾ ؾمبٕم٦م  -

 وصمالصملم وضمٝم٤ًمذ

نميػ اًمٕمٜم٤مينن٦م اًمتننل يسننتح٘مٝم٤م، عض مل نقمنندا اًمٕمٜم٤مينن٦م سم٤مٓطمتجنن٤مج سم٤محلنندي٨م اًمنن -

 ٕمْمٝم٤مذيستِمٝمد سمف عٓ ذم ؾمت٦م ُمقا ع ومل يٕمـ سم٤مًمرواة وٓ سمدىم٦م اًمٚمٗمظ ذم سم

اخلروج قمنـ ُمٜمٝمجنف ظمروضمن٤ًم ُمٗمرـمن٤ًم ذم ُمق نٕملم ، عض ظمنرج ذم  طمندمه٤م ُمنـ  -

طم٘مؾ قمٚمقا اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، عمم قمٚمقا اًمٗم٘مف، وضًمؽ قمٜمد طمديثف قمـ طمروا اًم٘مسنؿ، عض 

ذ وظمنرج ذم اًمثن٤مين اٟمتٝمك سمف احلدي٨م عمم سمٞم٤من  راء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمرُم٦م احلٚمػ سمٖمػم اهلل

 

 وم٤محت٦م اإلقمراأ وعقمراأ اًمٗم٤محت٦مذ( 8)

 ذ77-76يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)



 

ُمننـ اًمِمننٕمر جلريننر، وُمننـ قم٤مدشمننف قمنندا ٟمسننب٦م عمم طم٘مننؾ شمنن٤مري  إدأ، عض ٟمسنن٥م سمٞمتنن٤ًم 

إؿمٕم٤مر ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م، عٓ  ٟمف ذم هذا اعمق ع ظمرج قمـ ُمٜمٝمجف وراخ يتحد  ُمٓمّقًٓ قمـ 

 ذؾمب٥م شمسٛمٞم٦م  ا ضمرير ًمف هبذا آؾمؿ

قمدا اًمتٍمي  سم٠مؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل اؾمت٘مك ُمٜمٝمن٤م  ىمنقال اًمٕمٚمنامء و راءهنؿ عٓ ذم  -

 ُمق ٕملمذ

 

 

 ذ70يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 ةـاتمـالص
٦م اًمٕمٚمٛمٞمنن٦م اًمتننل راُمنن٧م اًمبحنن٨م ذم طمٞمنن٤مة اسمننـ اًمٜمجنن٤مر وذم هن٤مينن٦م هننذه اجلقًمنن 

اًمدُمِم٘مل، وهدوم٧م عمم يمِمػ اًمٜم٘م٤مأ قمـ ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجف ذم  صمر ُمـ  صم٤مره اًمٜمحقي٦م اًمتل 

ـّ ًمٙمثػم ُمـ اًمب٤مطمثلم اًم٘مداُمك واعمحندصملم آـمنالع قمٚمٞمنف، وهنق  مل شمٜمنم سمٕمد، ومل يتس

ريؿ  هنؿ ُمن٤م )اًم٘مقاقمد احلسن٤من ذم عقمنراأ اًم٘منر ن(، يرُسنٟم٤م  ن ٟمٚمخنص ًمٚم٘من٤مرف اًمٙمن

ـّ سمنف قمٚمٞمٜمن٤م ُمنـ اًمٜمتن٤مئ٩م، ومٜم٘منقل سمٕمند ني رسه اهلل ًمٜم٤م اًمقىمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمقائد، وُمن٤م ُمن

 آشمٙم٤مل قمٚمٞمف، ورّد يمؾ ومْمؾ عًمٞمف:

يم٤من ُمـ صمامر هذه اًمدراؾم٦م  هن٤م ومتحن٧م ًمٜمن٤م سم٤مسمن٤ًم ُمنـ  سمنقاأ اًمٕمٚمنؿ قمنغم مجٚمن٦م ُمنـ  -8

قمنراأ خمٓمقـم٤م  عقمراأ اًمٗم٤محت٦م، اًمتل  هدوم٧م عمم قمرض اًمٜمحق اًمٕمري ُمـ ظمنالل ع

 ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، يمٌؾ طمس٥م ـمري٘متف وُمٜمٝمجفذ

يمِمننٗم٧م هننذه اًمدراؾمنن٦م قمننـ ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م صم٤مًمثنن٦م ُمننـ يمتنن٤مأ )وم٤محتنن٦م اإلقمننراأ  -2

وعقمراأ اًمٗم٤محت٦م(، مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اعمح٘مؼ، يم٤مٟم٧م ُمٜمسنقسم٦م ًمٖمنػم ُم١مًمٗمٝمن٤م، وحتٛمنؾ همنػم 

 قمٜمقاهن٤م إصكمذ

٤مأ يمِمٗم٧م هذه اًمدراؾم٦م اًمٜم٘م٤مأ قمـ ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م صم٤مٟمٞمن٦م شم٤مُمن٦م وضمٞمندة، ُمنـ يمتن -5

، يم٤مٟمن٧م جمٝمقًمن٦م اعم١مًمنػ، وحتٛمنؾ ( هن966: ))عقمراأ  ا اًمٙمت٤مأ( ٓسمـ اعمٜمٗمٚمقـمل، 

 همػم قمٜمقاهن٤م اًمّمحٞم ذ

 يمنند  هننذه اًمدراؾمنن٦م صننح٦م ٟمسننب٦م يمتنن٤مأ )وم٤محتنن٦م اإلقمننراأ وعقمننراأ اًمٗم٤محتنن٦م(  -6

ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل، سمٕمد  ن شمبلم ًمٚمب٤مطم٨م  ن صمال  ٟمس  ظمٓمٞم٦م ُمـ هذا اًمٙمت٤مأ حتٛمؾ يمنؾ 

، وُم١مًمٗمن٤ًم  ظمنرذ و ن حم٘منؼ وم٤محتن٦م اإلقمنراأ مل يقصمنؼ ُمٜمٝم٤م قمٜمقاٟم٤ًم خيتٚمػ قمـ إظمنرى

 هذه اعمس٠مًم٦مذ

يص، قمنـ وضمنقد خمٓمقـمن٦م، رضمحن٧م نيمِمٗم٧م هنذه اًمدراؾمن٦م سمٕمند اًمبحن٨م واًمت٘من -7

ل نٟمسبتٝم٤م ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم، وهل ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، ويم٤من اًمسب٥م وراء شم٘مّم



 

٦م، ومل يقصمنؼ هذه اعمس٠مًم٦م  ن سمٕمض اًمب٤مطمثلم ضيمر  ن ٓسمـ رضم٥م يمت٤مسم٤ًم ذم عقمراأ اًمٗم٤محت

 ضًمؽذ

 صمبت٧م هذه اًمدراؾم٦م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمد شمتٚمٛمذ قمغم ؿمنٛمس اًمنديـ اسمنـ اجلنزري،  -8

، قمالُم٦م قمٍمه ذم اًم٘مراءا ،ذ وهق  ُمر مل  يذيمره اًمب٤مطمثقن اًمذيـ طم٘م٘مقا ( هنن55:: )

 سمٕمض يمتبفذ

 طمّم٧م هذه اًمدراؾم٦م ٓسمـ اًمٜمج٤مر شمسٕم٦م قمنم شمٚمٛمٞمذًا، وهذا اًمنرىمؿ مل يتقصنؾ  -9

 ؾم٦م  طمد ُمـ اًمب٤مطمثلمذعًمٞمف ىمبؾ هذه اًمدرا

 ؿم٤مر  هذه اًمدراؾم٦م عمم  ن ووم٤مة اسمـ اًمٜمجن٤مر يم٤مٟمن٧م ؾمنٜم٦م ؾمنبع وؾمنتلم وصمنامين  -:

 ُمئ٦م، وًمٞمس ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وصمامين ُمئ٦م، يمام  صمبتف اًمسخ٤موي، وشمبٕمف اًمب٤مطمثقنذ

مل  يمِمٗم٧م هذه اًمدراؾم٦م اًمٜم٘م٤مأ قمـ  صمر ضمديد ُمـ  صم٤مر اسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمدُمِمن٘مل، -;

ـمن٤م ، ومل يٓمٚمنع قمٚمٞمنف  طمند ممنـ ؾمنب٘مٜمل شمذيمره يمت٥م اًمؽماضمؿ، وٓ ومٝمن٤مرا اعمخٓمق

 ًمتح٘مٞمؼ سمٕمض يمتبفذ

سمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمدى متٙمـ اسمـ اًمٜمجن٤مر ُمنـ قمٚمنقا اًمٚمٖمن٦م اًمٕمرسمٞمن٦م، ٟمحقهن٤م،  -80

وسومٝم٤م، وسمالهمتٝم٤م، وصقهت٤م، ومْماًل قمـ متٙمٜمف ُمنـ قمٚمنؿ اًم٘منراءا  اًمنذي سمنف قُمنرا 

 واؿمتٝمرذ

ثنر سمٙمثنػم سمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمد اقمتٛمند قمنغم اًمِمن٤مهد اًم٘منر ين  يم -88

 ُمـ اًمِم٤مهد اًمِمٕمريذ ظمالوم٤ًم ًمٙمثػم ُمـ اًمٜمح٤مة اًمذي يٕمتٛمدون قمغم اًمِمٕمر  وًٓذ

 ذاًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محلدي٨م اًمنميػ وأصم٤مرسمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر يم٤من ىمٚمٞمؾ  -82
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وذم ر يل وم٢من هذا اًمٙمت٤مأ ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م قمغم ـمريؼ شمٞمسػم شمٕمّٚمؿ اًمٜمحنق اًمٕمنري،  -86

 و رى  ٟمف ًمق ـمّبؼ ُمٜمٝمجف ذم ُمٞمدان اًمتٕمٚمٞمؿ ٕقمٓمك صمامره اعمرضمقة، واهلل  قمٚمؿذ
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 كتبه د. عمار أمني الددو
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 اذ8:;8هن/ 8608سمػمو ، 

هن(، ُمٙمتب٦م اًم٘مدا، ;:80، قمبد احلل ) : اسمـ اًمٕمامد احلٜمبكم -52

 اذ70;8اًم٘م٤مهرة، 

 -هن6;85: اًمديمتقرة ظمدجي٦م احلديثل، ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م،  -55

 اذ96;8

: حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ   د  سمق طمن٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمنل اًمبسنتل، حت٘مٞمنؼ:  -56

 اذ5;;8  8686،  2سمػمو ، ط ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 
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)جمٛمقع خمٓمقط( ، ُمّمقرة قمنـ ُمٙمتبن٦م ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن، ذم  ُمريٙمن٤م،   -79

 (ذ6568رىمؿ )

اسمنـ قمٓمٞمن٦م، قمبند احلنؼ سمنـ قمٓمٞمن٦م  -:7

ؼ: قمبد سمـ عسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري، اًمسٞمد قمبد اًمٕم٤مل اًمسٞمد عسمنراهٞمؿ، حمٛمند اًمِمن٤مومٕمل اًمّمن٤مد، إٟمدًمز، حت٘مٞم

 اذ2009 -هن :862، 2اًمٕمٜم٤مين، و ارة إوىم٤ما ذم ىمٓمر، ط

:  سمق اًمٓمٞم٥م اًمٚمٖمقي، قمبد اًمقاطمد سمنـ قمنكم، حت٘مٞمنؼ: حمٛمند  سمنق اًمٗمْمنؾ عسمنراهٞمؿ،  -;7

 اذ96;8، 2ُمٙمتب٦م اًمٜمٝمْم٦م، ُمٍم، اًم٘م٤مهرة، ط

، حت٘مٞمنؼ: ه8;6: اسمـ ؾِمَقار اًمبٖمدادي،   د سمنـ قمنكم سمنـ قمبٞمند اهلل،   -80

 -ه 8628، 8اًمنديمتقر قمنامر  ُمننلم اًمنددو، دار اًمبحنق  ًمٚمدراؾمنن٤م  اإلؾمنالُمٞم٦م وعطمٞمن٤مء اًمننؽما ، دي، ط

 اذ2007

ن سمنـ : اسمنـ اًم٘م٤مصن  قمنكم سمنـ قمنثام -88

 -ه 8629، 8، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٓمٞم٦م   د حمٛمد اًمقهٞمبل، دار اًمٗمٙمنر، قمنامن، إردن، طه08:حمٛمد،  

 اذ 2008

 اذ2002 -ه 8622، 8: دذ قمبد اًمٚمٓمٞمػ اخلٓمٞم٥م، دار ؾمٕمد اًمديـ، دُمِمؼ، ط -82

 ا، دار عطمٞم٤مء اًمؽما ، سمػمو ذ9:;8: قمٛمر ر ٤م يمح٤مًم٦م،    -85

هنن، حت٘مٞمنؼ: 668:  سمنق قمنكم إهنقا ي، احلسنـ سمنـ قمنكم سمنـ عسمنراهٞمؿ،    -86

 -هنن 8629اًمديمتقر قمامر  ُملم اًمدّدو، جمٚم٦م اًمبحنق  واًمدراؾمن٤م  اًم٘مر ٟمٞمن٦م، اًمٕمندد اًمثن٤مين، اًمسنٜم٦م إومم، 

 اذ2008

: دذ ظمدجين٦م احلنديثل، ُمٜمِمنقرا  و ارة اًمث٘م٤مومن٦م واإلقمنالا،  -87

 اذ8:;8،، دار اًمرؿمٞمد ًمٚمٜمنم، اًمٕمرا

 اذ77;8: عؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م اًمبٖمدادي، عؾمت٤مٟمبقل،  -88



 

 
 فهرس املحتويات

 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٜمقان

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اعمٚمخص

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اعم٘مدُم٦م

2:; 

2;0 

 5;2 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اًمتٛمٝمٞمد

2;:

 :;2 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اؾمؿ اعم١مًمػ وٟمِم٠مشمف، وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمبح٨م إول:      

 502 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ؿمٞمقظمف، وشمالُمٞمذه، وووم٤مشمف، و صم٤مره اعمبح٨م اًمث٤مين:      

580

 580 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وصػ اًمٙمت٤مأ، وشمقصمٞمؼ قمٜمقاٟمف وٟمسبتف، و ؾمب٤مأ شم٠مًمٞمٗمف :اعمبح٨م إول     

 585 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هؿ ُمق ققم٤م  اًمٙمت٤مأ، وُمّم٤مدره، وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م :اعمبح٨م اًمث٤مين     

58;

 ;58 ذذذذذذذذذذذذ ُمٜمٝمجف ذم قمرض اعم٤مدة، وؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، و سمر  ؾمام  ُمٜمٝمجف :اعمبح٨م إول     

 ;52 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ : ُمقىمٗمف ُمـ اًمِمقاهد واقمتامد اًمدًمٞمؾاعمبح٨م اًمث٤مين     

 565 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُمقا ٟم٦م سملم ُمٜمٝم٩م اسمـ اًمٜمج٤مر ذم يمت٤مسمف، وُم٤م يم٤من ُمثٚمف ذم سم٤مسمف  :اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م       

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ خل٤ممت٦ما

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ّم٤مدراعمىم٤مئٛم٦م 

56: 

578 

  

 


